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Contratos
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – BA – fone (73) 271-2101/2110

CNPJ.: 13.858.303/0001-91
CONTRATO N. 120/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, legalmente investido e no exercício de pleno
mandato, denominado
CONTRATANTE e
a EMPRESA EUDEIR LUCIO DOS SANTOS
03379521590, situada à Rua Vitorino Alves Miranda, n. 126, Bairro Arnulfo Órfão Iguaí/BA, CEP
45.280-000, inscrita no CNPJ sob nº 32.606.319/0001-51, aqui representada pelo Sr°. EUDEIR
LUCIO DOS SANTOS, maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº 033.795.215-90 e RG n.º
13636686 41 SSP/BA, residente e domiciliado à Rua Vitorino Alves Miranda, n. 126, Bairro Arnulfo
Órfão Iguaí/BA, de agora em diante denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os
termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele estivesse transcrito, se fazem
presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
689,73 (SEISCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA EUDEIR LUCIO DOS SANTOS 03379521590
CNPJ: 32.606.319/0001-51
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 121/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, EMPRESA JEIEL OLIVEIRA DE ABREU
02112455508, situada na Av. Eduardo Gomes, n. 36, Centro, Iguaí/BA, CEP 45.280-000, inscrita no
CNPJ sob nº 32.597.283/0001-97, aqui representada pelo Sr°. JEIEL OLIVEIRA DE ABREU, maior,
empresário, inscrito no CPF/MF nº 021.124.555-08 e RG n.º 999574698 SSP/BA, residente e
domiciliado nesta Cidade de Iguaí/BA, de agora em diante denominado simplesmente,
CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele
estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento,
nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e
condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
1.289,60 (MIL DUZENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E SESSENTA CENTAVOS);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /O/YGM1TJHII6BEDGL4UVA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Iguaí

Segunda-feira
17 de Maio de 2021
11 - Ano - Nº 2388

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – BA – fone (73) 271-2101/2110

CNPJ.: 13.858.303/0001-91

9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA JEIEL OLIVEIRA DE ABREU 02112455508
CNPJ: 32.597.283/0001-97
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 122/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, EMPRESA MANUEL DE SANTANA TELES
11721227504, situada à Fazenda Alegria, s/n, Ribeirão das Flores, Município de Iguaí/BA, CEP
45.280-000, inscrita no CNPJ sob nº 32.690.961/001-61, aqui representada pelo Sr°. MANUEL DE
SANTANA TELES, maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº 117.212.275-04 e RG n.º 09821227 30
SSP/BA, residente e domiciliado neste Municipio, de agora em diante denominado simplesmente,
CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele
estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento,
nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e
condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
927,68 (Novecentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA MANUEL DE SANTANA TELES 11721227504
CNPJ: 32.690.961/001-61
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 123/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, EMPRESA RADJA PEREIRA DE OLIVEIRA
08280166580, situada na Rua Castelo Branco, 244, Centro, Município de Iguaí/BA, CEP 45.280-000,
inscrita no CNPJ sob nº : 41.752.798/0001-05, aqui representada por sua gestora, de agora em
diante denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se
integra a este ajuste como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de
celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alterações posteriores, as cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
927,68 (Novecentos e vinte e sete reais e sessenta e oito centavos);
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3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /O/YGM1TJHII6BEDGL4UVA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Iguaí

Segunda-feira
17 de Maio de 2021
19 - Ano - Nº 2388

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – BA – fone (73) 271-2101/2110

CNPJ.: 13.858.303/0001-91
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
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8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA RADJA PEREIRA DE OLIVEIRA 08280166580
CNPJ: 41.752.798/0001-05
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /O/YGM1TJHII6BEDGL4UVA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
17 de Maio de 2021
22 - Ano - Nº 2388

Iguaí

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – BA – fone (73) 271-2101/2110

CNPJ.: 13.858.303/0001-91
CONTRATO N. 124/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, empresa LEANDRO DE NOVAIS CABRAL
31390958809, situada à Rua Braulio Novais, 165, Centro, CEP: 45289-000, Iguaí/BA , inscrita no
CNPJ sob nº 32.604.306/0001-43, aqui representada pelo Sr°. Leandro de Novais Cabral, maior,
empresário, inscrito no CPF/MF nº 313.909.588-09 e RG n.º 526086889 SSP/BA, residente e
domiciliado Rua Braulio Novaes, 165, Centro, Iguaí/BA, de agora em diante denominado
simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste
como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente
instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as
cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
1.017,12 (Mil e dezessete reais e doze centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA LEANDRO DE NOVAIS CABRAL 31390958809
CNPJ SOB Nº 32.604.306/0001-43
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 125/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, empresa EMPRESA LUIZA SANTOS DE
NOVAIS 0866143505, situada à Fazenda Bela Vista, s/n, Distrito de Palmeirinha, Município de
Iguaí/BA, CEP 45.280-000, inscrita no CNPJ sob nº 32.617.679/0001-59, aqui representada pelo Sra.
LUIZA SANTOS DE NOVAIS, maior, empresária, inscrita no CPF/MF nº 086.651.435-05 e RG n.º
15.388.791-58 SSP/BA, residente e domiciliado no Municipio de Iguaí/BA, de agora em diante
denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a
este ajuste como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem
o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações
posteriores, as cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
965,12 (Novecentos e sessenta e cinco reais e doze centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA LUIZA SANTOS DE NOVAIS 0866143505
CNPJ: 32.617.679/0001-59
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 127/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, EMPRESA MARIA JOSE PAIXAO DE SOUZA
03760458505, situada à Fazenda Água Preta, s/n, Ponto Chique, Município de Iguaí/BA, CEP
45.280-000, inscrita no CNPJ sob nº 32.659.472/00001-47, aqui representada pelo Sr°. GENARIO
RODRIGUES DE OLIVEIRA, maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº 251.608.918-03 e RG n.º
32.036.741-1 SSP/SP, residente e domiciliado neste Município, de agora em diante denominado
simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste
como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente
instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as
cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
183,04 (Cento e oitenta e três reais e quatro centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA MARIA JOSE PAIXAO DE SOUZA 03760458505
CNPJ: 32.659.472/00001-47
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 127/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, EMPRESA MARIA JOSE PAIXAO DE SOUZA
03760458505, situada à Fazenda Água Preta, s/n, Ponto Chique, Município de Iguaí/BA, CEP
45.280-000, inscrita no CNPJ sob nº 32.659.472/00001-47, aqui representada pelo Sr°. GENARIO
RODRIGUES DE OLIVEIRA, maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº 251.608.918-03 e RG n.º
32.036.741-1 SSP/SP, residente e domiciliado neste Município, de agora em diante denominado
simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste
como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente
instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as
cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
183,04 (Cento e oitenta e três reais e quatro centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA MARIA JOSE PAIXAO DE SOUZA 03760458505
CNPJ: 32.659.472/00001-47
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 128/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, a EMPRESA CACIO DOS SANTOS SANTANA
05157221541, situada no Largo Dr. Fernando Costa, 03, Centro Iguaí/BA, CEP 45.280-000, inscrita
no CNPJ sob nº 24.349.138/0001-69, aqui representada pelo Sr°. VALTER COSTA SANTANA,
maior, brasileiro, inscrito no CPF/MF nº 289.056.525-49 e RG n.º 329751638 SSP/BA, residente e
domiciliado neste Município, de agora em diante denominado simplesmente, CONTRATADA,
consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele estivesse
transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e condições a
seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
582,40 (Quinhentos e oitenta e dois reais e quarenta centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA CACIO DOS SANTOS SANTANA 05157221541
CNPJ: 24.349.138/0001-69
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 129/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, a EMPRESA LUCIANO AZEVEDO SANTOS
01772785520, situada à Fazenda Formosa, 01, Zona Rural, Município de Iguaí/BA, CEP 45.280-000,
inscrita no CNPJ sob nº 32.738.507/0001-33, aqui representada pelo Sr°. LUCIANO AZEVEDO
SANTOS, maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº 017.727.855-20 e RG n.º 977679217 SSP/BA,
residente e domiciliado neste Município, de agora em diante denominado simplesmente,
CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele
estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento,
nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e
condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
312,00 (Trezentos e doze reais);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /O/YGM1TJHII6BEDGL4UVA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
17 de Maio de 2021
50 - Ano - Nº 2388

Iguaí

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – BA – fone (73) 271-2101/2110

CNPJ.: 13.858.303/0001-91
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA LUCIANO AZEVEDO SANTOS 01772785520
CNPJ: 32.738.507/0001-33
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /O/YGM1TJHII6BEDGL4UVA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
17 de Maio de 2021
52 - Ano - Nº 2388

Iguaí

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – BA – fone (73) 271-2101/2110

CNPJ.: 13.858.303/0001-91
CONTRATO N. 130/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, a EMPRESA GIDEON FRANCA CHAVES
01912140519, situada à Fazenda Santa Maria, s/n, Região da Umburana, Município de Iguaí, CEP
45.280-000, inscrita no CNPJ sob nº 32.659.653/0001-73, aqui representada pelo Sr°. GIDEON
FRANCA CHAVES, maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº 019.121.405-19_ e RG n.º 07958846
SSP/BA, de agora em diante denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do
Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes,
para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
361,92 (Trezentos e sessenta e um reais e noventa e dois centavos);
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3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
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5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
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8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA GIDEON FRANCA CHAVES 01912140519
CNPJ: 32.659.653/0001-73
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 131/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, a EMPRESA NAILDA MARIA DE JESUS
AMARAL 46305041504, situada à Fazenda Lagoinha, 290, Distrito de Palmeirinha, Município de
Iguaí/BA, CEP 45.280-000, inscrita no CNPJ sob nº 32.857.462/0001-16, aqui representada pelo Sra.
NAILDA MARIA DE JESUS AMARAL, maior, empresária, inscrito no CPF/MF nº 463.050.415-04 e
RG n.º 05.381.323-53 SSP/BA, residente e domiciliada neste Município de agora em diante
denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a
este ajuste como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem
o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações
posteriores, as cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
1.064,96 (Mil e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA NAILDA MARIA DE JESUS AMARAL 46305041504
CNPJ: 32.857.462/0001-16
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 132/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, a a EMPRESA PATRICIA JESUS DE OLIVEIRA
03906571580, situada à Fazenda Riacho de Água Bela, Município de Iguaí/BA, CEP 45.280-000,
inscrita no CNPJ sob nº 32.650.291/0001-50, aqui representada pelo Sra. PATRICIA JESUS DE
OLIVEIRA, maior, empresária, inscrita no CPF/MF nº 039.065.715-80 e RG n.º 11.388.671-36
SSP/BA, residente e domiciliado neste Município, de agora em diante denominado simplesmente de
agora em diante denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social
que se integra a este ajuste como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim
especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
881,92 (Oitocentos e oitenta e um reais e noventa e dois centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA PATRICIA JESUS DE OLIVEIRA 03906571580
CNPJ: 32.650.291/0001-50
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /O/YGM1TJHII6BEDGL4UVA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Iguaí

Segunda-feira
17 de Maio de 2021
67 - Ano - Nº 2388

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – BA – fone (73) 271-2101/2110

CNPJ.: 13.858.303/0001-91
CONTRATO N. 133/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, a EMPRESA GERRY BRITO DOS SANTOS
28836021824, situada à Fazenda Eucalipto, s/n, Distrito de Iguaibi, Município de Iguaí/BA, CEP
45.280-000, inscrita no CNPJ sob nº 32.619.987/0001-13, aqui representada pelo Sr°. GERRY
BRITO DOS SANTOS, maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº 288.360.218-24 e RG n.º
915063794 SSP/BA, residente e domiciliado neste Município, de agora em diante denominado
simplesmente de agora em diante denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos
do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes,
para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
969,28 (Novecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA GERRY BRITO DOS SANTOS 28836021824
CNPJ: 32.619.987/0001-13
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 134/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, a EMPRESA MARCOS RODRIGUES DE
OLIVEIRA 11047228521, situada à PÇA São Roque, 06, Distrito de Ponto Chique, Município de
Iguaí/BA, CEP 45.280-000, inscrita no CNPJ sob nº 32.678.346/0001-30, aqui representada pelo Sr°.
CLAUDOARTE SOARES BRITO, maior, brasileiro, inscrito no CPF/MF nº 987.489.985-91 e RG n.º
09.987.809-79 SSP/BA, residente e domiciliado neste Município, de agora em diante denominado
simplesmente de agora em diante denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos
do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes,
para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
1.435,20 (Mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA MARCOS RODRIGUES DE OLIVEIRA 11047228521
CNPJ: 32.678.346/0001-30
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 136/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, a o Sr°. CLEONES DA CONCEICAO CAIRES,
maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº 691,414.795-72 e RG n.º 06.504.083-06 SSP/BA, residente
e domiciliado neste Município, de agora em diante denominado simplesmente de agora em diante
denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a
este ajuste como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem
o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações
posteriores, as cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
1.029,30 (Mil e vinte nove reais e trinta centavos);
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3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
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5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
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8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

CLEONES DA CONCEICAO CAIRES
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 135/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, a EMPRESA GILBERTO COSTA DOS SANTOS
06345287504, situada à Faz. Ribeirão, n. 40, Região do Ribeirão das Flores, Município de Iguaí/BA,
CEP 45.280-000, inscrita no CNPJ sob nº 32.616.925/0001-58, aqui representada pelo Sr°.
CLODOALDO RIBEIRO DE ABREU, maior, brasileiro, inscrito no CPF/MF nº 128.525.975-00 e RG
n.º 01.524.195-51 SSP/BA, residente e domiciliado neste Município, de agora em diante denominado
simplesmente de agora em diante denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos
do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes,
para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
1.435,20 (Mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e vinte centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA GILBERTO COSTA DOS SANTOS 06345287504
CNPJ: 32.616.925/0001-58
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 137/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, a EMPRESA CLAUDIO PEREIRA DA SILVA
03645631500, situada à Faz. Amaralina, s/n, Região do Rio Preto, Município de Iguaí/BA, CEP
45.280-000, inscrita no CNPJ sob nº 32.659.080/0001-88, aqui representada pelo Sr°. CLAUDIO
PEREIRA DA SILVA, maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº 036.456.315-00 e RG n.º
13.866.878-71 SSP/BA, residente e domiciliado neste Município, de agora em diante denominado
simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste
como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente
instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as
cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
673,92 (Seiscentos e setenta e três reais e noventa e dois centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA CLAUDIO PEREIRA DA SILVA 03645631500
CNPJ: 32.659.080/0001-88
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 138/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, a EMPRESA ZUSIVALDO COSTA DE OLIVEIRA
15322052879, situada à Rua Manoel Souza Barreto, 01, Bairro Arnulfo Órfão, Iguaí/BA, CEP 45.280000, inscrita no CNPJ sob nº 32.649.594/0001-52, aqui representada pelo Sr°. ZUSIVALDO COSTA
DE OLIVEIRA, maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº 153.220.528-79 e RG n.º 25951950
SSP/SP, residente e domiciliado neste Município, de agora em diante denominado simplesmente,
CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele
estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento,
nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e
condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
1.106,56 (Mil, cento e seis reais e cinquenta e seis centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA ZUSIVALDO COSTA DE OLIVEIRA 15322052879
CNPJ: 32.649.594/0001-52
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 139/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, a EMPRESA MATEUS SILVA SALES
06778767502, situada à Rua Rui Barbosa, 148, Centro, Iguaí/BA, CEP 45.280-000, inscrita no CNPJ
sob nº 32.747.653/0001-25, aqui representada pelo Sr°. MATEUS SILVA SALES, maior,
empresário, inscrito no CPF/MF nº 067.787.675-02 e RG n.º 1336286989 SSP/BA, residente e
domiciliado neste Município, de agora em diante denominado simplesmente, CONTRATADA,
consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele estivesse
transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e condições a
seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
732,16 (Setecentos e trinta e dois reais e dezesseis centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA MATEUS SILVA SALES 06778767502
CNPJ: 32.747.653/0001-25
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 140/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, a EMPRESA PAULINO SOARES DO CARMO
06324072550, situada à Faz. Boa Esperança, n. 04, Zona Rural, Município de Iguaí/BA, CEP 45.280000, inscrita no CNPJ sob nº 32.616.756/0001-56, aqui representada pelo Sr°. PAULINO SOARES
DO CARMO, maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº 063.240.725-50 e RG n.º 14.550.397-64
SSP/BA, residente e domiciliado neste Município, de agora em diante denominado simplesmente,
CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele
estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento,
nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e
condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
1.422,72 (Mil quatrocentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA PAULINO SOARES DO CARMO 06324072550
CNPJ: 32.616.756/0001-56
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 141/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, a EMPRESA FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA
LEAL 68167733815, situada à Faz. Casa Nova, Região do Macário, Município de Iguaí/BA, CEP
45.280-000, inscrita no CNPJ sob nº 32.680.458/0001-25, aqui representada pelo Sr°. FRANCISCO
DE ASSIS FERREIRA LEAL, maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº 681.677/338-15 e RG n.º
2176383419 SSP/BA, residente e domiciliado neste Município, de agora em diante denominado
simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste
como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente
instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as
cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
1.131,52 (Mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA LEAL 68167733815
CNPJ: 32.680.458/0001-25
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 142/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, a EMPRESA MATUZALEM SILVA DOS SANTOS
09003844500, situada à Faz. Água Verde, n. 500, Zona Rural, Município de Iguaí/BA, CEP 45.280000, inscrita no CNPJ sob nº 32.665.609/0001-76, aqui representada pelo Sr°. JUSCELINO RIBEIRO
DOS SANTOS, maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº 176.676.665-04 e RG n.º 175644411
SSP/BA, residente e domiciliado neste Município, de agora em diante denominado simplesmente,
CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele
estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento,
nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e
condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
1.131,52 (Mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /O/YGM1TJHII6BEDGL4UVA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
17 de Maio de 2021
116 - Ano - Nº 2388

Iguaí

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – BA – fone (73) 271-2101/2110

CNPJ.: 13.858.303/0001-91

9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA MATUZALEM SILVA DOS SANTOS 09003844500
CNPJ: 32.665.609/0001-76
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 142/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, a EMPRESA MATUZALEM SILVA DOS SANTOS
09003844500, situada à Faz. Água Verde, n. 500, Zona Rural, Município de Iguaí/BA, CEP 45.280000, inscrita no CNPJ sob nº 32.665.609/0001-76, aqui representada pelo Sr°. JUSCELINO RIBEIRO
DOS SANTOS, maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº 176.676.665-04 e RG n.º 175644411
SSP/BA, residente e domiciliado neste Município, de agora em diante denominado simplesmente,
CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele
estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento,
nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e
condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
1.131,52 (Mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA MATUZALEM SILVA DOS SANTOS 09003844500
CNPJ: 32.665.609/0001-76
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 143/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, a EMPRESA ERICO DE SOUZA SANTOS
07338289573, situada à Faz. Iguaibi Município de Iguaí/BA, CEP 45.280-000, inscrita no CNPJ sob nº
32.830.492/0001-39, aqui representada pelo Sr°. ERICO DE SOUZA SANTOS, maior, empresário,
inscrito no CPF/MF nº 073.382.895-73 e RG n.º 2015144781 SSP/BA, residente e domiciliado neste
Município, de agora em diante denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do
Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes,
para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
1.131,52 (Mil, cento e trinta e um reais e cinquenta e dois centavos);
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3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
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5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /O/YGM1TJHII6BEDGL4UVA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Iguaí

Segunda-feira
17 de Maio de 2021
125 - Ano - Nº 2388

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – BA – fone (73) 271-2101/2110

CNPJ.: 13.858.303/0001-91

8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA ERICO DE SOUZA SANTOS 07338289573
CNPJ: 32.830.492/0001-39
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 144/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e a empresa Sergio Correia de Oliveira, situada à
Praça Rosa de Queiroz, 01, Altamira, Iguaí/BA, inscrita no CNPJ sob nº 33.062.022/0001-35, aqui
representada pelo Sr°. Sérgio Correia de Oliveira, maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº
022.417.255-79 e RG n.º 091513804 SSP/BA, residente e domiciliado na Praça Rosa de Queiroz, 01,
Altamira, Iguaí/BA, de agora em diante denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os
termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele estivesse transcrito, se fazem
presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
1.281,28 (Mil duzentos e oitenta e um reais e vinte e oito centavos);
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3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
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5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
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8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA SERGIO CORREIA DE OLIVEIRA
CNPJ Nº 33.062.022/0001-35
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 145/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e a empresa WILSON PEREIRA DE ANDRADE
85976735592, situada à Fazenda Rio do Macário, s/n, Região do Macário, CEP: 45280-000, Iguaí/BA,
inscrita no CNPJ sob nº 32.607.423/0001-60, aqui representada pelo Sr°. Wilson Pereira de Andrade,
maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº 859.767.355-92 e RG n.º 1661878016 SSP/BA, residente e
domiciliado Fazenda Rio do Macário, s/n, Região do Macário, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, de agora em
diante denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se
integra a este ajuste como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de
celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alterações posteriores, as cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
624,00 (Seiscentos e vinte e quatro reais);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA WILSON PEREIRA DE ANDRADE 85976735592
CNPJ Nº 32.607.423/0001-60
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 146/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e a EMPRESA PEDRO DOS SANTOS ADORNO
04166192582, situada à Rua Presidente Médici, s/n, Distrito de Iguaibi, Município de Iguaí/BA, CEP
45.280-000, inscrita no CNPJ sob nº 32.650.537/0001-93, aqui representada pelo Sr°. PEDRO DOS
SANTOS ADORNO, maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº 041.661.925-82 e RG n.º 13963223
96 SSP/BA, residente e domiciliado neste Município, de agora em diante denominado simplesmente,
CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele
estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento,
nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e
condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
836,16 (Oitocentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA PEDRO DOS SANTOS ADORNO 04166192582
CNPJ: 32.650.537/0001-93
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 147/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e a EMPRESA LELIO DIAS CERQUEIRA
01610259513, situada à Rua Bráulio Novaes, 51, Centro, Iguaí/BA, CEP 45.280,000, inscrita no CNPJ
sob nº 32.873.610/0001-96, aqui representada pelo Sr°. LELIO DIAS CERQUEIRA, maior,
empresário, inscrito no CPF/MF nº 016.102.595-13 e RG n.º 875774296 SSP/BA, residente e
domiciliado neste Município, de agora em diante denominado simplesmente, CONTRATADA,
consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele estivesse
transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e condições a
seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
836,16 (Oitocentos e trinta e seis reais e dezesseis centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA LELIO DIAS CERQUEIRA 01610259513
CNPJ: 32.873.610/0001-96
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 148/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e a EMPRESA CLEITON ROCHA DA SILVA
04939588513, situada à Faz. Olho D´Agua, Região do Macário, Município de Iguaí/BA, CEP 45.280000, inscrita no CNPJ sob nº 32.659.362/0001-85, aqui representada pelo Sr°. CLEITON ROCHA DA
SILVA, maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº 049.395.885-13 e RG n.º 54021201 SSP/SP,
residente e domiciliado neste Município, de agora em diante denominado simplesmente,
CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele
estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento,
nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e
condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
748,80 (Setecentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA CLEITON ROCHA DA SILVA 04939588513
CNPJ: 32.659.362/0001-85
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 149/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e a EMPRESA JOÃO DA SILVA LEITE
73493090587, situada à Faz. Rio do Roque, S/N, Rio de Silvano, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, inscrita
no CNPJ sob nº 33.660.096/0001-73, aqui representada pelo Sr°. JOÃO DA SILVA LEITE, maior,
empresário, inscrito no CPF/MF nº 734.930.905-87 e RG n.º 0753872048 SSP/BA, residente e
domiciliado Faz. Rio do Roque, S/N, Rio de Silvano, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, de agora em diante
denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a
este ajuste como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem
o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações
posteriores, as cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
1.064,96 (Mil e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA JOÃO DA SILVA LEITE 73493090587
CNPJ sob nº 33.660.096/0001-73
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 150/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e a EMPRESA OSVANILDO PACHECO DOS
SANTOS 54724910534, situada à Faz. Santa Rita, Região do Rio Preto, Município de Iguaí/BA, CEP
45.280-000, inscrita no CNPJ sob nº 32.871.805/0001-05, aqui representada pelo Sr°. OSVANILDO
PACHECO DOS SANTOS, maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº 547.249.105-34 e RG n.º
13.461.735-59 SSP/BA, residente e domiciliado neste Município, de agora em diante denominado
simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste
como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente
instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as
cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
640,64 (Seiscentos e quarenta reais e sessenta e quatro centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /O/YGM1TJHII6BEDGL4UVA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Iguaí

Segunda-feira
17 de Maio de 2021
161 - Ano - Nº 2388

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – BA – fone (73) 271-2101/2110

CNPJ.: 13.858.303/0001-91

9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA OSVANILDO PACHECO DOS SANTOS 54724910534
CNPJ: 32.871.805/0001-05
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 151/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e a EMPRESA RENILSON FREIRES DA SILVA
055087669581, situada à Faz Água Verde, n. 350, Região da Água Verde, Município de Iguaí/BA, CEP
45.280-000, inscrita no CNPJ sob nº 33.660.321/0001-71, aqui representada por seu Procurador, de
agora em diante denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social
que se integra a este ajuste como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim
especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
956,80 (Novecentos e cinquenta e seis reais e oitenta centavos);
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3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
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5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
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8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA RENILSON FREIRES DA SILVA 055087669581
CNPJ: 33.660.321/0001-71
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 152/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e a EMPRESA VALDIR RIBEIRO DA SILVA
01431663522, situada à Faz. Castelo Branco, s/n, Região do Macário, Município de Iguaí/BA, CEP
45.280-000, inscrita no CNPJ sob nº 32.679.976/0001-29, aqui representada pela Sra. LUARA
BRASILEIRO ROCHA, maior, brasileira, inscrita no CPF/MF nº 014.316.635-22 e RG n.º 20.878.48025 SSP/BA, residente e domiciliado neste Município, de agora em diante denominado simplesmente,
CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele
estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento,
nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e
condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
1.410,24 (Mil, quatrocentos e dez reais e vinte e quatro centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA VALDIR RIBEIRO DA SILVA 01431663522
CNPJ: 32.679.976/0001-29
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 153/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e a EMPRESA EDERLEY CORREIA
EVANGELISTA 072954095409521, situada à Faz. Riacho das Pedras, Região do Riachão de
Cambiriba, Município de Iguaí/B A, CEP 45.280-000, inscrita no CNPJ sob nº 32.667.253/0001-00,
aqui representada pelo Sr°. EDERLEY CORREIA EVANGELISTA, maior, empresário, inscrito no
CPF/MF nº 072.954.095-21 e RG n.º 15386390009 SSP/BA, residente e domiciliado neste Município,
de agora em diante denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato
Social que se integra a este ajuste como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim
especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
840,32 (Oitocentos e quarenta reais e trinta e dois centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA EDERLEY CORREIA EVANGELISTA 072954095409521
32.667.253/0001-00
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 154/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e a EMPRESA ADILSON LIBARINO SANTOS
04071283521, situada à Rua Tocantis, n. 19, Bairro Marinho Freitas, Iguaí/BA, CEP 45.280-000,
inscrita no CNPJ sob nº 32.652.608/0001-97, aqui representada pelo Sr°. ADILSON LIBARINO
SANTOS, maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº 040.712.835-21 e RG n.º 13962678 67 SSP/BA,
residente e domiciliado na Rua Tocantis, n. 19, Bairro Marinho Freitas, de agora em diante
denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a
este ajuste como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem
o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações
posteriores, as cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
1.792,96 (Mil, setecentos e noventa e dois reais e noventa e seis centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA ADILSON LIBARINO SANTOS 04071283521
CNPJ: 32.652.608/0001-97
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /O/YGM1TJHII6BEDGL4UVA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
17 de Maio de 2021
182 - Ano - Nº 2388

Iguaí

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – BA – fone (73) 271-2101/2110

CNPJ.: 13.858.303/0001-91
CONTRATO N. 155/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e a EMPRESA SERGIO SANTOS DIAS
28287919800, situada à Faz. Bom Sossego, n. 02, Região do Riachão de Cambiriba, Município de
Iguaí/BA, CEP 45.280-000, inscrita no CNPJ sob nº 32.649.259/0001-54, aqui representada pelo Sr°.
SERGIO SANTOS DIAS, maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº 282.879.198-00 e RG n.º
09852914 51 SSP/BA, residente e domiciliado neste Município, de agora em diante denominado
simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste
como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente
instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as
cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
1.539,20 (Mil, quinhentos e trinta e nove reais e vinte centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA SERGIO SANTOS DIAS 28287919800
CNPJ: 32.649.259/0001-54
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 156/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e a empresa RONALDO SÃO PEDRO SANTOS
06928287535, situada à Rua dos Artistas, 02, Distrito de Altamira, CEP 45280-000, Iguaí, Bahia
inscrita no CNPJ sob nº 21.357.822/0001-02, aqui representada pelo Sr°. Ronaldo São Pedro Santos,
maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº 069.282.875-35 e RG n.º 1647511305 SSP/BA, residente e
domiciliado Rua dos Artistas, 02, Distrito de Altamira, CEP 45280-000, Iguaí/BA, de agora em diante
denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a
este ajuste como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem
o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações
posteriores, as cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
1.772,16 (Mil, setecentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA RONALDO SÃO PEDRO 06928287535
CNPJ Nº 21.357.822/0001-02
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 157/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e a empresa EMPRESA VITORIO MOREIRA DE
JESUS JUNIOR 05628744530, situada na AV. Carlos Gomes, n. 761, Centro, Iguaí/BA, CEP
45.2810-000, inscrita no CNPJ sob nº 32.672.340/0001-55, aqui representada pelo Sr°. VITORIO
MOREIRA DE JESUS JUNIOR, maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº 056.287.445-30 e RG n.º
1530301009 SSP/BA, residente e domiciliado neste Município, de agora em diante denominado
simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste
como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente
instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as
cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
1.951,04 ( Mil, novecentos e cinquenta e um reais e quatro centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA VITORIO MOREIRA DE JESUS JUNIOR 05628744530
CNPJ: 32.672.340/0001-55
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 158/2021.
DISPENSA N. 068/2021
PROC. ADMIN N. 104/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e a empresa KLEBSON SANTOS DA COSTA
99784556553, situada à Fazenda Nova Esperança, S/n, Região dos Jardins, CEP: 45280-000,
Iguaí/BA, inscrita no CNPJ sob nº 32.723.285/0001-85, aqui representada pelo Sr°. KLEBSON
SANTOS DA COSTA, maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº 997.845.565-53 e RG n.º 938487140
SSP/BA, residente e domiciliado à Fazenda Nova Esperança, S/n, Região dos Jardins, CEP: 45280000, Iguaí/BA, de agora em diante denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos
do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes,
para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de professores e coordenadores pedagógicos da rede Municipal
de Ensino.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
7.500,95 (Sete Mil e quinhentos reais e noventa e cinco centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

KLEBSON SANTOS DA COSTA 99784556553
CNPJ nº 32.723.285/0001-85
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 159/2021.
DISPENSA N. 069/2021
PROC. ADMIN N. 105/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e a EMPRESA IDIARA PESSOA FRANCA
02068421550, situada à Rua Rodolfo Novaes, 04, Centro, Iguaí/BA, CEP 45.280-000, inscrita no CNPJ
sob nº 29.351.391/0001-70, aqui representada pelo Sr°. AURITO BRITO FRANÇA, maior, brasileiro,
inscrito no CPF/MF nº 107.379.898-40 e RG n.º 02681508-77 SSP/BA, residente e domiciliado neste
Município, de agora em diante denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do
Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes,
para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de professores e coordenadores pedagógicos da rede Municipal
de Ensino.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
8.156,16 (Oito mil, cento e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA IDIARA PESSOA FRANCA 02068421550
CNPJ: 29.351.391/0001-70
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 160/2021.
DISPENSA N. 070/2021
PROC. ADMIN N. 106/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e o SR. MARCELO SOUSA LEAL, portador do
RG nº 24919220 SSP/SP, inscrito no CPF sob o nº 559.513.255-87, residente e domiciliado na
Fazenda Gameleira, Macário, Iguaí/BA, aqui representada por seu representante, de agora em
diante denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se
integra a este ajuste como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de
celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas
alterações posteriores, as cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
3.612,00 (Três mil, seiscentos e doze reais);
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3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
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5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
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8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

MARCELO SOUSA LEAL
CPF Nº 559.513.255-87
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 161/2021.
DISPENSA N. 071/2021
PROC. ADMIN N. 107/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e a EMPRESA TIALHI DE JESUS MOREIRA
08671152545, situada à Tv. Fulgêncio Teixeira, n. 27, Centro, Iguaí/BA, CEP 45.280-000, inscrita no
CNPJ sob nº 32.621.312/0001-09, aqui representada pelo Sr°. TIALHI DE JESUS MOREIRA, maior,
empresário, inscrito no CPF/MF nº 086.711.525-45 e RG n.º 21.997.600-73 SSP/BA, residente e
domiciliado neste Município, de agora em diante denominado simplesmente, CONTRATADA,
consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele estivesse
transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e condições a
seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
4.785,34 (Quatro mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e quatro centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA TIALHI DE JESUS MOREIRA 08671152545
CNPJ: 32.621.312/0001-09
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 162/2021.
DISPENSA N. 072/2021
PROC. ADMIN N. 108/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e a EMPRESA GABRIEL DOS SANTOS SOUSA
08282992500, situada à Av. Presidente Médici, n. 15, Distrito de Iguaibi, Município de Iguaí/BA, CEP
45.2810-000, inscrita no CNPJ sob nº 32.666.915/0001-27, aqui representada pelo Sr°. JERRI
ALEXANDRE COSTA DE SOUSA, maior, brasileiro, inscrito no CPF/MF nº 279.030.438-62 e RG n.º
35.700.480-2 SSP/SP, residente e domiciliado neste Município, de agora em diante denominado
simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste
como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente
instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as
cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
2.462,72 (Dois mil, quatrocentos e sessenta e dois reais e setenta e dois centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA GABRIEL DOS SANTOS SOUSA 08282992500
CNPJ: 32.666.915/0001-27
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 163/2021.
DISPENSA N. 073/2021
PROC. ADMIN N. 109/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e a EMPRESA IVANICO GOMES DA SILVA
01675337543, situada à Faz. Sitio União, 361, Região da Água Verde, Município de Iguaí/BA, CEP
45.280-000, inscrita no CNPJ sob nº 32.618.847/0001-20, aqui representada pelo Sr°. EDILCO
GOMES DA SILVA, maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº 000.222.035-08 e RG n.º 09852955-20
SSP/BA, residente e domiciliado neste Município, de agora em diante denominado simplesmente,
CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele
estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento,
nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e
condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
2.196,48 (Dois mil, cento e noventa e seis reais e quarenta e oito centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA IVANICO GOMES DA SILVA 01675337543
CNPJ: 32.618.847/0001-20
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 164/2021.
DISPENSA N. 074/2021
PROC. ADMIN N. 110/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e a EMPRESA DAVI RIBEIRO 85914673887,
situada à Fazenda Providência, s/n, Palmeirinha, inscrita no CNPJ sob nº 32.914.473/0001-90, aqui
representada pelo Sr°. Davi Ribeiro, maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº 859.146.738-87 e RG
n.º 67167548 SSP/BA, residente e domiciliado Fazenda Providência, s/n, Palmeirinha, Iguaí/BA, de
agora em diante denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social
que se integra a este ajuste como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim
especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
2.441,92 (Dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e noventa e dois centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA DAVI RIBEIRO 85914673887
CNPJ nº 32.914.473/0001-90
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 165/2021.
DISPENSA N. 075/2021
PROC. ADMIN N. 111/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e a EMPRESA ALESSANDRA S MACHADO,
situada à Faz. Boa Sorte, s/n, Distrito de Ponto Chique, Município de Iguaí/BA, CEP 45.280-000,
inscrita no CNPJ sob nº 21.961.678/0001-00, aqui representada pelo Sra. ALESSANDRA SANTOS
MACHADO, maior, empresária, inscrita no CPF/MF nº 035.215.065-33 e RG n.º 13961067 74
SSP/BA, residente e domiciliada neste Município, de agora em diante denominado simplesmente,
CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele
estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento,
nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e
condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
2.312,96 (Dois mil, trezentos e doze reais e noventa e seis centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
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5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /O/YGM1TJHII6BEDGL4UVA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
17 de Maio de 2021
236 - Ano - Nº 2388

Iguaí

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – BA – fone (73) 271-2101/2110

CNPJ.: 13.858.303/0001-91

9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA ALESSANDRA SANTOS MACHADO
CNPJ: 21.961.678/0001-00
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 166/2021.
DISPENSA N. 076/2021
PROC. ADMIN N. 112/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e a EMPRESA RICARDO DA SILVA COSTA
10386329516, situada à Faz. São João, s/n, Zona Rural, Município de Iguaí/BA, CEP 45.280-000,
inscrita no CNPJ sob nº 32.664.460/0001-00, aqui representada pelo Sr°. RICARDO DA SILVA
COSTA, maior, empresário, inscrito no CPF/MF nº 103.863.295-16 e RG n.º 21.701.935-88 SSP/BA,
residente e domiciliado neste Município, residente e domiciliada neste Município, de agora em diante
denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a
este ajuste como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem
o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações
posteriores, as cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
3.053,28 (Três mil e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos);
3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: /O/YGM1TJHII6BEDGL4UVA

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Iguaí

Segunda-feira
17 de Maio de 2021
239 - Ano - Nº 2388

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAÍ
ESTADO DA BAHIA
Pça Manoel Novaes, nº 08, Centro – Iguaí – BA – fone (73) 271-2101/2110

CNPJ.: 13.858.303/0001-91
5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
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8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA RICARDO DA SILVA COSTA 10386329516
CNPJ: 32.664.460/0001-00
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 167/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, a EMPRESA JOAQUIM JOSE DOS SANTOS
4940455568, situada à Rua Naomar Soares de Alcantara, S/N, Arnulfo Órfão, Município de Iguaí/BA,
CEP 45.280-000, inscrita no CNPJ sob nº 33.815.146/0001-44, aqui representado por seu Gestor, de
agora em diante denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social
que se integra a este ajuste como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim
especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
1.264,64 (Mil, duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro reais);
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3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
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5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
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8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

EMPRESA JOAQUIM JOSE DOS SANTOS 4940455568
CNPJ: 33.815.146/0001-44
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 168/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, a UBIRAJARA PEREIRA FRANCA, portador do
RG nº 947031243 e inscrito no CPF sob o nº 010.588.765-03, residente e domiciliado Rua Arlindo
Pires, 473, Centro, Iguaí/BA de agora em diante denominado simplesmente, CONTRATADA,
consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele estivesse
transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e condições a
seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
1.850,00 (Mil e oitocentos e cinquenta reais);
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3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
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5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
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8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

UBIRAJARA PEREIRA FRANCA
CPF nº 010.588.765-03
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 169/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, a RODRIGO SILVA MENDES, portador do RG nº
145490661 SSP/BA e inscrito no CPF sob o nº 075.057.375-97, residente e domiciliado Praça Rosa
Queiroz, Altamira, Iguaí/BA de agora em diante denominado simplesmente, CONTRATADA,
consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele estivesse
transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e condições a
seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
1.920,00 (Mil, novecentos e vinte reais);
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3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
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5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
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8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

RODRIGO SILVA MENDES
CPF nº 075.057.375-97
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 170/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, a Adriano Anunciação Santos, portador do RG
nº 50388002 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 294.406.988-88, residente e domiciliado Rua Deraldo
Couto, 58, Arnulfo Órfão, Iguaí/BA de agora em diante denominado simplesmente, CONTRATADA,
consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele estivesse
transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e condições a
seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
600,00 (Seiscentos reais);
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3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
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5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
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8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

ADRIANO ANUNCIAÇÃO SANTOS
CPF nº 294.406.988-88
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 171/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, a FERNANDO ANTONIO NOVAES CAROSO,
portador do RG nº 01.292.609-40 SSP/SP e inscrito no CPF sob o nº 121.791.325-49, residente e
domiciliado Fazendo Rancho FC, Zona Rural Ponto Chique, Iguaí/BA de agora em diante denominado
simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste
como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente
instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as
cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
1.180,00 (Mil, Cento e oitenta reais);
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3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
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5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
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8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

FERNANDO ANTONIO NOVAES CAROSO
CPF nº 121.791.325-49
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 173/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, a ADMILSON SANTOS CORDEIRO, portador do
RG nº 19.592.973 e inscrito no CPF sob o nº 040.217.325-27, residente e domiciliado na Fazenda
Pedra Bonita, Buri, Iguaí/BA de agora em diante denominado simplesmente, CONTRATADA,
consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele estivesse
transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos
da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e condições a
seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
1.300,00 (Mil e trezentos reais);
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3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
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5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
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8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

ADMILSON SANTOS CORDEIRO
CPF nº 040.217.325-27
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 174/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, a MARIA DE FÁTIMA SANTOS E ARAÚJO,
portadora do RG nº 11.513.574-05 e inscrita no CPF sob o nº 006.876.925-39, residente e
domiciliado na Fazenda Serra Verde, Buri, Iguaí/BA de agora em diante denominado simplesmente,
CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele
estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento,
nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e
condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
350,00 (Trezentos e cinquenta reais);
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3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
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5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
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8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

MARIA DE FÁTIMA SANTOS E ARAÚJO
CPF nº 006.876.925-39
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 175/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e JOSÉ ROBERTO JESUS DOS SANTOS,
portador do RG nº 09.338.953-13 e inscrita no CPF sob o nº 054.760.675-31, residente e domiciliado
na Largo do Rio Preto, Zona Rural, Iguaí/BA de agora ora em diante denominado simplesmente,
CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele
estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento,
nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e
condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
734,57 (Setecentos e trinta e quatro reais e cinquenta e sete centavos);
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3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
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5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
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8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

JOSÉ ROBERTO JESUS DOS SANTOS
CPF nº 054.760.675-31
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 176/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e MARCIO DA SILVA BRITO, portador do RG nº
1418083909 e inscrito no CPF sob o nº 037.056.665-33, residente e domiciliado em Palmeirinha,
Zona Rural, Iguaí/BA de agora ora em diante denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante
os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele estivesse transcrito, se fazem
presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
350,00 (Trezentos e cinquenta reais);
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3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
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5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
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8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

MARCIO DA SILVA BRITO
CPF nº 037.056.665-33
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 178/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e FABIANA DE JESUS MENDES inscrita no CPF
sob o nº 045.823.695-02, residente e domiciliado na Praça Santo Antonio, 27, Ponto Chiquel,
Iguaí/BA de agora ora em diante denominado simplesmente, CONTRATADA, consoante os termos
do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele estivesse transcrito, se fazem presentes,
para o fim especial de celebrarem o presente instrumento, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
1.100,00 (Mil e cem reais);
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3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
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5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
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8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

FABIANA DE JESUS MENDES
CPF nº 045.823.695-02
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 177/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e LUAN DAS VIRGENS GOZAGA, portador do
RG nº 2195921013 e inscrito no CPF sob o nº 097.139.255-21, residente e domiciliado em
Palmeirinha, Zona Rural, Iguaí/BA de agora ora em diante denominado simplesmente,
CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele
estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento,
nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e
condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
444,37 (Quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e sete centavos);
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3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
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5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
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8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

LUAN DAS VIRGENS GOZAGA
CPF nº 097.139.255-21
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 179/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e IVANALDO FRANCISCO DOS SANTOS,
portador do RG 22.509.345-68 e inscrito no CPF sob o nº 154.217.318-39, residente e domiciliado no
Riachão do Camberiba, zona rural, Iguaí/BA de agora ora em diante denominado simplesmente,
CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele
estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento,
nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e
condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
290,20 (duzentos e noventa reais e vinte centavos);
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3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
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5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
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8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

IVANALDO FRANCISCO DOS SANTOS
CPF nº 154.217.318-39
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 179/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e GEOVAN NASCIMENTO CUNHA, portador do
RG 1454984686 e inscrito no CPF sob o nº 023.119.485-47, residente e domiciliado no Rua da
Liberdade, Palmeirinha, Iguaí/BA de agora ora em diante denominado simplesmente,
CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele
estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento,
nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e
condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
126,96 (Cento e vinte e seis e noventa e seis centavos);
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3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
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5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
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8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

GEOVAN NASCIMENTO CUNHA
CPF nº 023.119.485-47
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 181/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e LUCIANO AZEVEDO MACEDO, portador do
RG 58362231 e inscrito no CPF sob o nº 328.909.148-10, residente e domiciliado no Fazenda
Pindorama, Tomba Morro, Iguaí/BA de agora ora em diante denominado simplesmente,
CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele
estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento,
nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e
condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
1.100,00 (Mil e cem reais);
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3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
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5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
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8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE

LUCIANO AZEVEDO MACEDO
CPF nº 328.909.148-10
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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CONTRATO N. 182/2021.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI, ESTADO DA BAHIA, pessoa jurídica de direito público
interno, inscrita no CNPJ sob nº 13.858.303/0001-91, situada na Praça Manoel Novaes, 08 – Centro,
neste ato representado pelo Sr. Prefeito Ronaldo Moitinho dos Santos, brasileiro, casado,
portador do CPF n° 568.859.545-00 e RG. N° 414580877 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua
Manoel Matos, n. 128, CEP: 45280-000, Iguaí/BA, e JOSENILDO SAMPAIO DOS SANTOS,
portador do RG 558492886 e inscrito no CPF sob o nº 870.256.805-59, residente e domiciliado no
Fazenda São Jorge, Rio Preto, Iguaí/BA de agora ora em diante denominado simplesmente,
CONTRATADA, consoante os termos do Contrato Social que se integra a este ajuste como se nele
estivesse transcrito, se fazem presentes, para o fim especial de celebrarem o presente instrumento,
nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores, as cláusulas e
condições a seguir descritas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O presente contrato tem por objeto a contratação de Empresa e/ou pessoa física, para
prestação de Serviços de Transporte de atividades para os alunos da rede Municipal de Ensino,
residentes na zona rural do Município.
1.2. As quilometragens previstas nas ROTAS constituem uma estimativa, podendo haver acréscimo
ou diminuição nos limites previstos em Lei, bem como a alteração ou extinção dos trajetos,
considerando as mudanças constantes na demanda de alunos. Estima-se apenas um veiculo por
ROTA, podendo haver aumento ou diminuição conforme reestruturação das rotas pela licitante
vencedora na execução cotidiana do contrato, para melhor atendimento dos usuários.
1.3. Acordam as partes que a CONTRATADA, deverá disponibilizar um carro reserva caso ocorra
algum imprevisto com algum veículo, a fim de evitar que os serviços sejam paralisados.
1.4. A quilometragem de cada rota poderá ser alterada, reduzida, ampliada e até extinta de acordo
com as necessidades da Prefeitura Municipal de IGUAI/BA, conforme o número de alunos
cadastrados, estando sempre sujeito a fiscalização referente aos itens: horários estabelecidos,
controle de acesso aos alunos.
1.5. Na eventualidade de serem criadas linhas regulares de ônibus que atendam as rotas licitadas, ou
no caso de aquisição de veículos próprios pela Prefeitura Municipal para este fim, ficará interrompida
a prestação de serviço, devendo, entretanto, os contratados serem informados com antecedência
mínima de 30 (trinta) dias.
1.6. Todas as despesas inerentes à realização dos serviços, tais como: condutores, combustíveis,
manutenção, seguros, taxas, impostos, salários, encargos trabalhistas, sociais e outros que
resultarem do fiel cumprimento dos serviços propostos, será inteiramente de responsabilidade da
empresa contratada.

CLÁUSULA SEGUNDA – PRAZOS
2.1 – O prazo para execução dos serviços será até 31 de maio de 2021 (dois mil e vinte um),
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos a critério da Administração Pública, a contar
da assinatura do contrato.
CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
3.1 - Pela execução do Contrato a CONTRATANTE, pagará à CONTRATADA o valor global de R$
1.051,98 (Mil, e cinquenta e um reais e noventa e oito centavos);
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3.2 - O pagamento será efetuado, através de crédito em conta corrente, no prazo de até 30 (dias)
corridos, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e depois de atestado pelo
Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de Serviço;
3.3 – Para a composição dos pagamentos serão considerados os percentuais de 40% (quarenta por
cento) do valor deste contrato como sendo de despesas com pessoal e o restante 60% (sessenta por
cento) destina-se a despesas com insumos.
CLÁUSULA QUARTA - ORIGEM DOS RECURSOS
As despesas decorrentes da execução dos serviços contratados, correrão à conta de recursos
constantes de dotações consignadas no Orçamento Municipal para o exercício corrente, a saber:
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Unidade Orçamentária:

Fonte:

Projeto/Atividade:

E. de despesa:

EDUCAÇÃO
6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

6006 - FUNDO MUNICIPAL
DE EDUCAÇÃO

1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
15 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO
–FNDE
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
1 - RECEITAS E TRANSF. DE IMPOSTOS EDUCAÇÃO 25%
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
22 - T. DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS
4 - FNDE - SALÁRIO EDUCAÇÃO
19 - TRANSFERÊNCIA DO FUNDEB - 40%
95 - AÇÃO JUDICIAL FUNDEF PRECATÓRIOS

2022 - TRANSPORTE ESCOLAR

3.3.90.39.00

2018 - MANUTENÇÃO E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO FUNDAMENTAL

3.3.90.39.00

2019 - MANUT. E
DESENVOLVIMENTO DO
ENSINO INFANTIL

3.3.90.39.00

2020 - MANUT. E DESENV. DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL

3.3.90.39.00

CLÁUSULA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES
5.1 - DA CONTRATADA:
5.1.1 - Obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em conformidade com as
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na legislação;
5.1.2 - Obriga-se a responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
2.1.3 - Obriga-se a reparar, remover, reconstruir ou substituir, suas expensas, no total ou em partes,
em que se verificarem, defeitos ou incorreções que prejudique a execução dos serviços;
5.1.4 - Obriga-se a facilitar a fiscalização na execução dos serviços em que a CONTRATANTE,
julgar necessário;
5.1.5 - Obriga-se a comunicar imediatamente à CONTRATANTE, qualquer alteração que,
porventura venha a sofrer em seu contrato social;
5.1.6 - Obriga-se a manter, durante toda execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por eles assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigida na Licitação;
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5.1.7 - Obriga-se a manter os veículos sob responsabilidade de profissional habilitado para a
condução dos mesmos;
5.1.8 - Obriga-se a assumir inteira responsabilidade pelos danos ou prejuízos causados à
CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de dolo ou culpa, negligência, imperícia ou imprudência,
na execução do objeto deste Contrato, diretamente, por seus prepostos e/ou empregados, não
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, a fiscalização ou acompanhamento feito pela
CONTRATANTE ou por seus prepostos;
5.1.9 - Obriga-se a reconhecer os direitos da administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no Artigo 77 da Lei 8.666/93;
5.1.10 - A CONTRATADA assumirá a responsabilidade total pela execução dos serviços, objeto
deste Contrato.
5.2 - DA CONTRATANTE:
5.2.1 - Pagar conforme estabelecido na Cláusula Terceira, as obrigações financeiras decorrentes do
presente Contrato, na integralidade dos seus termos;
5.2.2 - Fiscalizar a execução dos serviços por técnicos da CONTRATANTE ou por equipe
especializada, designada.
5.2.3 - Ordenar a suspensão total ou parcial dos serviços, caso não sejam atendidas, dentro de 48
(quarenta e oito) horas, as reclamações que fizer, sem prejuízo de outras sanções que possam se
aplicar a CONTRATADA.
CLÁUSULA SEXTA – DO CRITERIO DE REAJUSTE E DA GARANTIA
6.1. Com base no Art. 55, inciso III, da Lei 8.666/93, o preço estabelecido no presente contrato será
reajustado, tendo como base, os índices oficiais previstos na legislação e acumulados no período
anual, neste caso o IGPM, em caso de falta deste índice, o reajustamento do preço terá por base à
média da variação dos índices inflacionários do ano corrente ao da execução dos serviços.
6.2. A critério do poder discricionário da Contratante, não há necessidade da exigência das garantias
previstas no art. 56 da Lei nº 8.666/93. Não obstante, fica a Contratada obrigada a oferecer a
garantia técnica de que o objeto executado no presente instrumento manterá a sua integridade e
qualificação durante o período de sua execução, sob pena de rescisão unilateral do contrato por parte
da Contratante.
CLÁUSULA SÉTIMA – ISENÇÃO DE PENALIDADE
7.1 - Considerando que os pagamentos serão efetuados após os fornecimentos, não havendo assim
nenhum risco futuro para o Município, contudo fica estipulado multa de 30% (trinta por cento)
incidindo sobre violação das cláusulas deste Contrato, inclusive no caso de vicio na qualidade
constatada.
CLÁUSULA OITAVA - DA INEXECUÇÃO E DA RESCISÃO
8.1 - A CONTRATANTE poderá rescindir, unilateralmente, este Contrato, independente de
interpelação judicial ou extrajudicial, sempre que ocorrer por parte da CONTRATADA:
8.1.1 - O não cumprimento, ou cumprimento irregular, de cláusulas contratuais, especificações ou
prazos;
8.1.2 - A lentidão do seu cumprimento, levando a CONTRATANTE a comprovar a impossibilidade da
realização dos serviços, nos prazos e condições estipulados;
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8.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços;
8.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação à CONTRATANTE;
8.1.5 - A subcontratação total ou parcial do objeto deste contrato, a associação da CONTRATADA
com outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação
sem a prévia autorização por escrito da CONTRATANTE;
8.1.6 - O desatendimento pela CONTRATADA das determinações regulares da Fiscalização da
CONTRATANTE, bem como dos seus superiores;
8.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução dos serviços, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei número 8666/93 de 21/06/93;
8.1.8 - A decretação de falência, insolvência ou concordata da CONTRATADA;
8.1.8 - No caso de concordata é facultado à CONTRATANTE manter o contrato, com a
CONTRATADA, assumindo ou não o controle das atividades que julgar necessárias, a seu exclusivo
juízo, de forma a permitir a conclusão da entrega dos produtos sem prejuízo à Administração;
8.1.9 - A dissolução da CONTRATADA;
8.1.10 - A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da CONTRATADA, que
prejudique a execução do contrato;
8.1.11 - Ocorrendo a rescisão nos termos do item 8.1 acima citado, acarretará para a
CONTRATADA, as consequências contidas no artigo 80 da Lei Nº 8666/93 de 21/06/93, sem
prejuízo de outras sanções previstas na citada Lei.
8.2 - A rescisão contratual poderá também ocorrer das seguintes formas:
8.2.1 - Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos acima enumerados
nos itens de 8.1.1 a 8.1.10, ou outros contidos na Lei Nº. 8666/93 de 21/06/93;
8.2.2 - Amigável, por acordo entre as partes CONTRATANTES, desde que haja conveniência para a
CONTRATANTE;
8.2.2.1 - A rescisão amigável ou administrativa deverá ser precedida de autorização escrita e
fundamentada da autoridade competente da CONTRATANTE;
8.2.2.2 - Quando a rescisão ocorrer, sem culpa da CONTRATADA, será ressarcido a este os
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo direito a:
a) Devolução da garantia;
b) Pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão;
c) Pagamento do custo de desmobilização;
8.2.3 - Judicial, nos termos da legislação em vigor.
CLÁUSULA NONA- CONDIÇÕES GERAIS
9.1 - Serão de propriedade exclusiva da CONTRATANTE, os relatórios, mapas viários, planos
estatísticos e quaisquer outros documentos elaborados pela CONTRATADA, referente ao objeto
executado por ela;
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9.2 - A CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender temporariamente a execução deste
Contrato, quando necessário por conveniência dos serviços ou da Administração, respeitados os
limites legais e os direitos assegurados à CONTRATADA;
9.2 – Não Será permitidos a CONTRATADA, Sub-empreitar de forma parcial ou, ainda, sub-rogar
este Contrato;
9.3 – Este contrato é regido pela Lei nº. 8.666/93, a fim de dirimir alguma dúvida em casos omissos.
9.4 – É de responsabilidade da Contratante proceder à publicação resumida do instrumento de
contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial no prazo legal.
CLAUSULA DÉCIMA – FORO
As partes signatárias deste Contrato elegem o Foro da Comarca de IGUAI, Estado da Bahia, com
renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E por estarem justas e contratadas, assinam o presente Contrato, em 04 (quatro) vias de igual teor e
único efeito, na presença das testemunhas abaixo.

Iguaí/BA, em 30 de Abril de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAI
CONTRATANTE
JOSENILDO SAMPAIO DOS SANTOS
CPF nº 870.256.805-55
CONTRATADO

Testemunhas:
1. ___________________________________

CPF Nº.
2. ___________________________________

CPF Nº.
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