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Prefeitura Municipal de Itarana
Espírito Santo
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Padrão Rua Elias Estevão Colnago, 65 Prédio - Centro de Itarana - Itarana - ES -  CEP: 29620000 -  CNPJ: 27104363000123 Tel: (027)720 1243 Fax: (027)720 1206 Site:  - CNPJ: 27.104.363/0001-23



CONTRATO Nº 154/2018


Processo nº 003838 de 11/09/2018
Origem: Secretaria Municipal de Educação - SEMED
Licitação Dispensável Art. 24, IV da Lei 8.666/93.

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ sob o  nº 27.104.363/0001-23, com sede à rua Elias Estevão Colnago, 65, representado pelo Prefeito do Município, Senhor ADEMAR SCHNEIDER, brasileiro, casado, residente na Fazenda Alto Santa Joana, S/N, Santa Joana, CEP 29.620 - 000, Itarana ES, portador do CPF nº 881.042.907-97 e CI nº 757.196-ES, adiante denominado CONTRATANTE, e a empresa JHEFFERSON BERGER 13915881775, estabelecida na Rua da Pipoca, Jatibocas, Zona Rural, Itarana/ES, CEP 29.620-000, inscrita no CNPJ sob o nº 30.191.336/0001-40, neste ato representada pelo Sr. Romildo Berger, brasileiro, casado, residente na Rua da Pipoca, Jatibocas, Zona Rural, Itarana/ES, CEP 29.620-000, portador do CPF n°. 139.158.817-75 e RG n°. 197.4810-SPTC/ES, doravante denominada CONTRATADA, ajustam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ITARANA, por execução indireta, nos termos da Lei nº 8.666/93, que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETIVO E DAS ETAPAS DE EXECUÇÃO
1.1 - Constitui objeto do presente instrumento a contratação de empresa para efetuar Transporte Escolar dos alunos da Rede Municipal de Ensino, para o atendimento de alunos do Ensino Educação Infantil, para a EMUEF FAZENDA ERNESTO GRUNEWALDI, conforme roteiro, percurso, veículo, quilometragem diária, turno constante do Anexo I do presente.

CLÁUSULA SEGUNDA - VINCULAÇÃO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO
2.1 - O presente contrato subordina-se às legislações supracitadas, bem como a todos os atos constantes do processo administrativo já referenciado, inclusive a Proposta de Preços formulada pela própria contratada que passam a fazer parte integrante deste contrato como se transcrito estivesse para todos os fins de direito.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR
3.1 - O valor global do presente contrato é estimado em R$ R$ 14.150,40 (quatorze mil, cento e cinquenta reais e quarenta centavos), de acordo com a proposta vencedora, ora Contratada, considerando 64 (sessenta e quatro) dias letivos.

PARÁGRAFO ÚNICO - Fica o CONTRATADO obrigado a aceitar as alterações contratuais que foram necessárias conforme as disposições do artigo 65 da Lei 8.666/93, a maior ou menor, principalmente em alterações determinadas pelo órgão convenente do Estado.


CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA
4.1 - O prazo de vigência da contratação será a partir de 14/09/2018 até 03/02/2019, ressalvada hipótese de extinção antecipada em caso de obtenção do respectivo objeto pela via de procedimento licitatório.

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1 - O pagamento será efetuado após a prestação dos serviços, em até 10 (dez) dias úteis da apresentação da fatura, devidamente aceita pelo órgão competente.
5.2 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação contratual, erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, sem que isso gere direito a reajustamento de preços ou correção monetária ou qualquer outro ônus para a CONTRATANTE.
5.3 - O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA.
5.4 - Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA caso exista pendência quanto à Justiça do Trabalho e às Fazendas Federal, Estadual e Municipal, incluída a regularidade relativa à Seguridade Social, ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como a certidão negativa de falência ou concordata.
5.4.1 - O descumprimento, pela CONTRATADA, do estabelecido no item 5.4, não lhe gera direito a alteração de preços ou compensação financeira.
5.5 - A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA.
5.6 - A nota fiscal deverá conter o mesmo CNPJ e razão social da Empresa;
5.7 - Qualquer alteração feita no contrato social, ato constitutivo ou estatuto que modifique as informações, deverá ser comunicado a Prefeitura Municipal de Itarana/ES, mediante documentação própria, para apreciação da autoridade competente.
5.8 - A CONTRATANTE não se responsabilizará por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela CONTRATADA, que porventura não tenha sido acordada neste instrumento contratual.
5.9 - É vedada a antecipação de quaisquer pagamentos sem o cumprimento das condições estabelecidas neste instrumento contratual.
5.10 - Não será admitido reajuste, garantido, porém, o reequilíbrio econômico - financeiro nos termos do Parág.1° do art. 57 da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA SEXTA -  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
6.1 - A despesa decorrente da presente contratação correrá pela seguinte dotação orçamentária:
a) 090001.1236500072.069 - 33903900000 - Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Infantil;

CLÁUSULA SÉTIMA - DA EXECUÇÃO DO OBJETO E DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
7.1 - Durante a execução do contrato, a CONTRATADA, deverá manter as seguintes condições:
a) Termo de autorização atualizado no interior do veículo;
b) Selo de conformidade emitido por Instituição Técnica licenciada pelo DETRAN/ES dentro do prazo de validade.
c) Veículo pintado de acordo com as exigências do DETRAN/ES (faixa amarela e o número do registro emitido pelo DETRAN/ES);
d) Condutor com crachá de credenciamento emitido pelo DETRAN/ES;
e) Monitor com crachá de credenciamento emitido pelo DETRAN/ES, com idade mínima de 18 (dezoito) anos, para auxiliar no embarque e desembarque dos alunos da educação infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental, conforme instrução de serviço N nº 011 de 17 de fevereiro de 2014 - DETRAN/ES.
7.2 - A prestação dos serviços se iniciará na data da assinatura do contrato, ficando sob a responsabilidade do fiscal indicado pela Secretária Municipal de Educação, para o acompanhamento da execução do contrato.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES
8.1 - A CONTRATANTE obrigar-se-á a:
a) notificar a CONTRATADA, por escrito, quaisquer irregularidades que venham ocorrer em função do fornecimento, fixando-lhe prazo para correção de tais irregularidades;
b) efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA, na forma estabelecida na Cláusula Quinta deste CONTRATO.
c) solicitar o reparo, a correção, a remoção, a reconstrução ou a substituição do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
d) Fiscalizar a execução do contrato.
e) Pagar a CONTRATADA o valor estabelecido;
f) Receber e atestar as Notas Fiscais/Faturas dos serviços prestados.

8.2 - A CONTRATADA obrigar-se-á a:
a) Disponibilizar à CONTRATANTE os veículos em perfeitas condições de utilização e apresentação, com os equipamentos obrigatórios, devidamente registrados e licenciados, de acordo com a conforme IS N nº 074/2014 do DETRAN, de 23/12/2014.
b) Disponibilizar para operação dos veículos somente motoristas habilitados, com experiência profissional mínima de 02 (dois) anos, que deverão observar rigorosamente o Código Nacional de Trânsito.
c) Os motoristas deverão ter curso de direção defensiva, com certificado emitido por entidade oficialmente reconhecida.
d) Apresentar cópia autenticada da Carteira Nacional de Habilitação compatível com a categoria do veículo e da Carteira Profissional com o devido registro dos motoristas que prestarão os serviços.
e) Apresentar documentação comprobatória dos cooperados, no caso de Cooperativa.
f) Suprir as imobilizações do veículo por acidente, legalização, manutenção ou por qualquer outra forma de responsabilidade da CONTRATADA, com veículo reserva de características idênticas e nas mesmas condições estabelecidas nos dois primeiros itens, no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, sob pena de ser considerado como faltante, ficando neste caso, a CONTRATADA sujeita às penalidades previstas em lei.
g) Manter o veículo com a documentação em dia e em condições de circulação, de acordo com a legislação de trânsito em vigor.
h) Se responsabilizar pelas manutenções preventivas e corretivas do veículo, bem como pelas trocas/complementos de óleos, fluidos, filtros, pneus, lâmpadas.
i) Arcar com as multas decorrentes de irregularidades na condução, bem como irregularidades fiscais e documentais do veículo.
j) Indicar um representante para atuar de forma conjunta com a Fiscalização da CONTRATANTE, constituindo um elemento de ligação, com a finalidade de tomar providências, prestar e receber informações inerentes à execução dos serviços.
k) Atender às despesas e encargos referentes ao seu pessoal, necessário à execução dos serviços, responsabilizando-se por apenas aquelas de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, de acidente de trabalho, e outras.
l) Responsabilizar-se pelo ressarcimento de quaisquer danos diretos, comprovados, causados à CONTRATANTE, na execução das obrigações assumidas, respondendo por perdas e danos por infração cometida ou por atos executados inadequadamente.
m) Responder às ações e/ou reclamações argüidas por terceiros contra a CONTRATANTE e arcar com os ônus decorrentes, por prejuízos originados diretamente de causas imputadas ao veículo locado, excluídas as ações decorrentes de danos e lucros cessantes, aos quais, comprovadamente, não tiver dado causa.
n) Manter, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
o) Adotar providências e assumir todas e quaisquer obrigações em caso de acidentes, ou quando em ocorrências da espécie, forem vítimas os prestadores de serviço no desempenho de suas funções ou em conexão com eles, ainda que verificadas nas dependências da CONTRATANTE.
p) Responsabilizar-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à CONTRATANTE ou a terceiros;
q) É de responsabilidade da contratada selecionar e contratar (caso necessário) pessoal devidamente habilitado para executar os serviços contratados, observando rigorosamente todas as prescrições relativas às leis trabalhistas, previdenciárias, assistências securitárias e sindicais, sendo considerada, nesse particular, única empregadora;
r) Em hipótese alguma, a contratada poderá realizar modificações nos serviços contratados sem o consentimento expresso da fiscalização.

CLÁUSULA NONA - DAS SANÇÕES (Art. 87 e 88 da Lei 8.666/93).
9.1 - Durante a execução do Contrato, poderão ser aplicadas as seguintes sanções:
a) advertência;
b) multa de 0,33%(trinta e três décimos por cento) por dia de atraso;
c) multa de 10%(dez por cento) pelo descumprimento do Contrato;
d) suspensão para contratar com a Administração Municipal;
e) declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública.
f) Descredenciamento no Cadastro de Fornecedores do Município.
§ 1º - Antes da aplicação de qualquer das sanções, a Contratada será advertida devendo apresentar defesa em 05(cinco) dias úteis. 
a) A Contratada, durante a execução do Contrato, somente poderá receber 03(três) advertências, quando, então, será declarado o descumprimento do Contrato, com a aplicação das sanções cabíveis. A Administração, porém, poderá considerar rescindido o Contrato mesmo que só tenha ocorrido uma advertência.
b) A advertência, quando seguida de justificativa aceita pela Administração, não será computada para o fim previsto na letra "a" deste parágrafo.
c) A advertência, quando não seguida de justificativa aceita pela Administração, dará ensejo à aplicação das sanções das letras "b" e "e" do caput.
§ 2º - As multas previstas nas letras "b" e "c" do item 9.1 poderão ser aplicadas em conjunto e poderão ser acumuladas com uma das sanções previstas nas letras "d" e "e", do caput (item 9.1).
a) A multa moratória será calculada do momento em que ocorrer o fato gerador e não da advertência, estando limitada a 10% (dez por cento), quando deverá ser rescindido o Contrato e aplicada, também, a multa cominatória de 10% (dez por cento). Poderá a Administração, entretanto, antes de atingido o pré-falado limite, rescindir o Contrato em razão do atraso.
§ 3º - As multas serão calculadas pelo valor total do Contrato, devidamente atualizadas nos termos das cláusulas do ajuste.
§ 4º - Se o descumprimento do Contrato gerar conseqüências graves, a Administração, poderá, além de rescindir o Contrato, aplicar uma das sanções previstas na letra "d" ou "e" do caput desta cláusula.
§ 5º - Se os danos restringirem-se à Administração Municipal, será aplicada a pena de suspensão pelo prazo de, no máximo, 02 (dois) anos.
§ 6º - Se puderem atingir a Administração pública como um todo, será aplicada a pena de Declaração de Inidoneidade. 
§ 7º - A dosagem da pena e a dimensão do dano serão identificadas pela Secretária Municipal de Educação.
§ 8º - Quando declarada a Inidoneidade da Contratada, o Secretário submeterá sua decisão à Procuradoria Municipal a fim de que, se confirmada, tenha efeito perante a Administração Pública.
§ 9º- Não confirmada a Declaração de Inidoneidade, será esta considerada como suspensão para contratar com a Administração Municipal pelo prazo máximo de lei.
§ 10º - Poderão ser declarados inidôneos ou receberem a pena de suspensão, acima tratadas, as empresas ou profissionais que, em razão dos contratos regidos pela Lei nº 8.666/93:
a) Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstrarem não possuir idoneidade para contratar com a Administração Pública em virtudes de atos já praticados. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO
10.1 - O CONTRATANTE poderá declarar rescindido o Contrato, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista à Contratada direito a qualquer indenização nos seguintes casos:
a) inexecução total ou parcial do Contrato, ensejando as conseqüências contratuais, e as previstas em lei;
b) o não cumprimento ou cumprimento irregular das cláusulas contratuais, especificações e prazos;
c) atraso injustificado no início dos serviços;
d) paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao Contratante;
e) a sub-contratação, total ou parcial, do seu objeto sem autorização do Contratante; 
f) desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como a de seus superiores;
g) o cometimento reiterado de faltas na execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei 8.666/93.
h) decretação da falência ou instaurações de insolvências civil ou dissolução da sociedade;
i) alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da Contratada que, a juízo da Secretaria responsável prejudica a execução do Contrato.
j) quando o valor das multas aplicadas atingir 10% (dez por cento) do valor global contratado ou após o quinto dia de atraso no cumprimento da obrigação assumida;
l) razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e determinadas pela Secretária Municipal de Educação, exaradas no processo administrativo a que se refere o Contrato;
m) a suspensão de serviços, por parte do Contratante acarretando modificações no valor inicial do Contrato, além do limite permitido no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.
n) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada impeditiva da execução do Contrato.
§ 1º- O CONTRATANTE poderá considerar outros fatos, devidamente fundamentados e justificados, que não o simples atraso na execução, para entender rescindido o Contrato.
§ 2º - O CONTRATANTE poderá, ainda, sem caráter de penalidade, declarar rescindido o Contrato por conveniência administrativa fundamentada, recebendo a Contratada, neste caso, os valores correspondentes aos serviços já executados até a data da rescisão.
§ 3º - A CONTRATADA reconhece que, nos casos enumerados nas letras "a" até "j" desta cláusula, o contratante poderá rescindi-lo unilateralmente, sem prejuízo das sanções contratuais e legais que lhe forem inerentes.
§ 4º - A rescisão do Contrato também poderá ocorrer nos termos e de acordo com o previsto nos arts. 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
11.1 -  A prestação do serviço será acompanhada e fiscalizada pela Secretaria Municipal de Educação, através do servidor ELMAR SILVA GONÇALVES, podendo solicitar a contratada sempre que achar conveniente, informações do seu andamento.
11.2. O acompanhamento e a fiscalização deverão obedecer a IN SEC N° 01/2014 a qual dispõe sobre procedimentos para a execução dos serviços de transporte escolar das redes estadual e municipal de ensino.
11.3. No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar a perfeita execução do ajuste em todos os termos e condições.
11.4. A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a contratada da responsabilidade de executar o serviço com toda cautela.
11.5. Caberá à fiscalização exercer controle do cumprimento do contrato, em especial quanto a qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir a lei e as disposições constantes no contrato e portaria de atribuições de cada esfera de acompanhamento (unidade escolar, superintendência regional de educação e SEDU-Central.
11.6. O acompanhamento da execução dos serviços se dará diariamente pelas unidades escolares municipais do Municipio, com comprovação mediante apresentação mensal de relatório contendo registros, planilhas e levantamentos pertinentes ao objeto.
11.7. Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a fiscalização tomará as providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no referido contrato e na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.
11.8. A fiscalização por parte da Administração Municipal não eximirá ou reduzirá em nenhuma hipótese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo que não indicada pela fiscalização.
11.9. A fiscalização do contrato ficará a cargo da Secretaria Municipal de Educação por servidor devidamente identificado e diretores das unidades escolares Municipais no município.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO REAJUSTAMENTO E DOS ADITAMENTOS
12.1 - O presente Contrato poderá ser aditado, nas hipóteses previstas em Lei.
12.2 - Fica vedado o aditamento de prorrogação do prazo do presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
13.1 - Aplica-se a execução deste termo contratual, em especial aos casos omissos, a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
14.1. - Fica eleito o foro da cidade de Itarana/ES, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas deste Contrato e que não possam ser resolvidas por meios administrativos, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
14.2 - Estando contratados assinam o presente instrumento acompanhado das testemunhas abaixo para que surta seus legais efeitos. 

Itarana/ES, 13 de setembro de 2018.



CONTRATANTE:____________________________________________________
MUNICÍPIO DE ITARANA/ES
Sr. Ademar Schneider
Prefeito Municipal


 
 CONTRATADA:____________________________________________________
JHEFFERSON BERGER 13915881775
 Sr. Romildo Berger


Testemunhas:	 ....................................................................................................
		
			 ....................................................................................................has:












