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CONTRATO 

 
CONTRATO Nº 07/2020, QUE ENTRE SI 
CELEBRAM NA FORMA E CONDIÇÕES 
SEGUINTES, DE UM LADO COMO CONTRATANTE, 
O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DE 
OUTRO, COMO CONTRATADO EXPRESSO J A 
TRANSPORTE ESCOLAR LTDA. 

 
O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS, 
pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ/MF – 30.068.329/0001-55, com 
sede à Rua 09, n° 16 Centro, SANTA MARIA DO TOCANTINS-TO, aqui representada 
pela Gestora, Senhora Camila Brock Penz, portadora do CPF nº 986.073.670-72 e RG 
nº 806.286.269-6 SSP/RS, residente e domiciliada neste município, doravante 

denominado CONTRATANTE. E do outro lado a Empresa EXPRESSO J A 
TRANSPORTE ESCOLAR LTDA, CNPJ nº 27.621.860/0001-07, situada a 
Avenida Benedito Botelho, s/n, sala 02, Santa Maria do Tocantins - TO, neste 

ato representado pelo senhor Christiano Carvalho de Oliveira, empresário, portador do 
CPF nº 579.589.711-68, doravante denominado CONTRATADO, mediante as 
Cláusulas e condições seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO LEGAL 
1.1 O presente contrato decorre da Adjudicação na forma da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, tudo constante do processo administrativo protocolado e autuado nesta 
Prefeitura Municipal de SANTA MARIA DO TOCANTINS, sob o nº 009/2020, relativo 
ao Pregão Presencial nº 002/2020, que passa a fazer parte integrante deste 
instrumento, independente de transcrição. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – OBJETO  
2.1 Constituem o objeto do presente a contratação de empresa para locação de 

veículo tipo ônibus para transporte escolar, no intuito de atender o calendário 

escolar 2020 conforme especificações constantes no Edital e respectiva proposta de 

preços, partes integrantes deste contrato independente de transcrição. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES ESPECIAIS 
3.1 O serviço deverá ser prestado em conformidade com as rotas especificadas neste 
Termo de Referência.  

3.2 O transporte deverá ser realizado com veículos atendendo a respectiva 
capacidade de cada rota especificada no item 6 deste Termo.  

3.3 As rotas elencadas neste Termo de Referência poderão sofrer alterações, 
podendo ser substituídas, ampliadas ou suprimidas, conforme conveniência 
administrativa e interesse público.  
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3.4 A quantidade de alunos a serem transportados poderá ser alterada, bem como, os 
quilômetros rodados e suas respectivas linhas/rotas em decorrência de novas 
matrículas.  

3.5 Caso haja necessidade de reestruturação das linhas/rotas, tais alterações serão 
efetuadas pelo Fundo Municipal de Educação, em conformidade com as previsões da 
Lei nº 8.666/93.  

3.6. No caso de aumento de alunos a serem transportados de alguma das rotas, a 
Contratada poderá suprir este aumento com outro veículo autorizado pelo agente 
fiscalizador competente devendo ser cumpridas todas as exigências contratuais.  

3.7 Caso ocorra à aquisição ou doação de veículos destinados ao transporte escolar 
deste município, objeto desta licitação, a Contratante promoverá a inclusão do(s) 
veículo(s) respeitando a capacidade de passageiros a serem transportados 
substituindo o veículo que está realizando o transporte, sendo que o critério de 
substituição será aplicado na rota mais extensa.  

3.8. Ocorrendo a substituição prevista no item anterior, a Contratada não poderá 
alegar desconhecimento do fato, bem como requerer qualquer vantagem financeira de 
reposição ou indenização em virtude de tal substituição.  

3.9. A substituição de que tratam os itens anteriores deverá acontecer no prazo 
máximo de 30 (trinta) dias após a notificação feita pela Contratante à Contratada, 
desde que o novo veículo esteja em condições de transportar os alunos.  

3.10 em relação aos itens 01 e 02 é de responsabilidade da contratada as despesas 
manutenção dos veículos seja de rotina, eventual ou emergencial com mecânica, 
elétrica, substituição e conserto de pneus, reposição de peças, consertos em geral, ou 
outro tipo de despesa proveniente do serviço, garantias, encargos, taxas, tributos, 
licenças, seguros, contribuições sociais, fiscais, trabalhistas e previdenciárias e 
demais despesas necessárias para a execução do objeto licitado, sem qualquer tipo 
de custo extra para a Contratante.  

3.11 Os Veículos devem ser submetidos à vistoria do DETRAN no início de cada 
semestre.  

3.12 Serão exigidas da Contratada, caso seja necessário, vistorias eventuais dos 
veículos utilizados no transporte escolar, as quais serão realizadas pelo agente 
fiscalizador no âmbito Municipal (DETRAN), de acordo com o Art. 43, parágrafo 3º, da 
Lei nº 8.666/93, o qual será responsável em emitir o laudo do veículo considerado apto 
ou inapto para transporte escolar.  

3.13 Caso o veículo seja declarado inapto ao transporte escolar a Contratada será 
notificada a providenciar as adequações necessárias para nova vistoria com ônus para 
a Contratada, devendo a mesma apresentar o referido laudo no Setor de Transporte 
da Contratante, sob pena de rescisão do contrato.  
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3.14 Caso o veículo estrague, a Contratada deverá comunicar imediatamente ao 
Responsável pelo serviço do Transporte Escolar, por escrito e protocolado e 
responsabilizar-se em disponibilizar outro veículo para o transporte dos alunos 
imediatamente no próximo dia.  

3.15 A contratada tem o prazo de 05 (cinco) dias para o devido conserto do veículo. 
Caso o prazo para conserto não seja suficiente, a Contratada deverá solicitar um 
prazo maior, com justificativa e documentação comprobatória para aprovação.  

3.16 A substituição do veículo e transporte dos alunos, durante o período de conserto 
ou vistorias, é de responsabilidade da Contratada.  

3.17 O não atendimento ao item anterior pela Contratada fica sujeito a penalidades 
constantes na Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações.  

3.18 O veículo substituto apresentado pela Contratada deverá possuir as mesmas 
condições e documentação exigidas no termo de referência.  

3.19 No caso de desistência expressa da prestação dos serviços, caso seja 
necessário, a Administração convocará o licitante classificado em seguida para a 
execução dos serviços.  

3.21 Caberá ao CONTRATANTE: 
Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 
Contratante:  

a) Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;  

b) Cumprir os compromissos financeiros assumidos com a Contratada;  

c) Promover o acompanhamento e a fiscalização do serviço prestado, com vistas ao 
seu perfeito cumprimento, sob os aspectos quantitativos e qualitativos, comunicando à 
contratada as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas;  

d) Notificar, formal e tempestivamente, a Contratada sobre as irregularidades 
observadas no cumprimento do Contrato;  

e) Notificar a Contratada por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 
quaisquer débitos de sua responsabilidade;  

f) Aplicar as sanções administrativas contratuais pertinentes, em caso de 
inadimplemento.  

g) Fornecer o motorista habilitado e capacitado. 

CLÁUSULA QUARTA – DOS PRAZOS  

4.1  Os serviços deverão ser executados pontual e diariamente, de acordo com as 
rotas, horários e quilometragem descritos no Termo de Referência, conforme 
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calendário escolar, durante o período letivo do exercício de 2020, fevereiro a 30 de 
junho de 2020 e 01 de agosto a 30 de dezembro de 2020 sendo observadas as 
exigências e informações contidas nas cláusulas contratuais, após a assinatura do 
Instrumento Contratual, a partir do primeiro dia útil após o veículo estiver vistoriado e 
em plenas condições de funcionamento, atendendo todas as cláusulas deste Termo 
de Referência.  
4.2. Os serviços terão sua execução comprovada por meio de Relatório emitido 
mensalmente por servidor responsável/competente da Secretaria Municipal de 
Educação.  

4.3. Os serviços serão prestados sob a inteira responsabilidade da adjudicatária, a 
quem caberá todo e qualquer ônus decorrente da execução do objeto licitado.  

4.4. O prazo de execução dos serviços poderá ser prorrogado por sucessivos 
períodos, observando-se o limite estabelecido no Inciso II do Art. 57 da Lei 8.666/93, 
desde que analisadas e aceitas as razões do pedido de prorrogação, em atendimento 
ao interesse e conveniência da Administração.  

4.5. A fiscalização da execução do contrato será efetuada pelo titular da Contratante 
ou preposto por ele designado de acordo com as especificações constantes no 
Contrato.  

4.6. A Contratada deverá prestar esclarecimentos solicitados e atender às 
reclamações formuladas, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, 
acompanhamento, controle e avaliação desta Administração, através do servidor 
municipal responsável encarregado de acompanhar e atestar a execução do objeto 
contratual.  

4.7 Para acompanhamento, fiscalização e vistoria da execução dos serviços, e atesto 
dos serviços realizados e/ou das notas fiscais destes, fica como responsável a 
servidora Sra. Elaise Cirqueira Araújo:  

4.8 As dúvidas ou esclarecimentos técnicos poderão ser encaminhados aos servidores 
indicados no item anterior.  

4.9 A Fiscalização será exercida por interesse da Administração e não exclui, nem 
reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante terceiros, por qualquer 
irregularidade, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público 
ou de seus agentes e prepostos.  

4.10 Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao objeto desta licitação, 
deverão ser prontamente atendidas pela Contratada sem ônus para a Contratante.  

4.11 A Contratante se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, a prestação do 
objeto, se em desacordo com as especificações e as cláusulas contratuais.  

CLÁUSULA QUINTA - VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
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5.1 Pela efetiva prestação de serviços e locação o CONTRATANTE pagará ao 
CONTRATADO o preço constante de sua proposta comercial, no valor estimado de 
R$ 107.000,00 (cento e sete mil reais).  
 
 

LOCAÇÃO 

ITE
M 

ROTA VEÍCULO KM/ 
DIA 

MESES PERÍODO VALOR 
UNI. 

VALOR TOTAL 

01 GAMELEIRA ÔNIBUS 115 10 VESPERTINO 5.350,00 53.500,00 

02 
PROJETO 

ALUMINÍNIO 
ÔNIBUS 100 10 VESPERTINO 5.350,00 53.500,00 

TOTAL R$107.000,00 

5.2 Fica expressamente estabelecido que os preços contratados incluam todos os 
custos diretos e indiretos para a completa execução do avençado. 
 
5.3 Quando notificada pelo CONTRATANTE dentro do prazo de vigência deste 
instrumento, o CONTRATADO fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até os limites 
previstos no § 1º do art. 65 da Lei 8.666/93, inclusive quanto aos valores, tendo como 
base o valor inicial do contrato, mediante celebração de Termo Aditivo, sempre 
precedido de justificativa técnica por parte do CONTRATANTE. 
 
5.4 Os preços ofertados e adjudicados serão considerados fixos e irreajustáveis pelo 
período de um ano e, quando for o caso, serão reajustados anualmente para mais ou 
para menos a partir da data da apresentação da proposta, pelo Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA fornecido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, ou outro índice que venha a substituí-lo, apurado nos doze meses 
imediatamente anteriores ao reajuste. 
 
5.5 A prestação dos serviços será acompanhada por um representante da secretaria, 
que ficará responsável pelo atesto das notas fiscais ou recibos; 

a) Para os pagamentos serão levados em consideração relatório de 
acompanhamento diário emitido pela SEMEC, efetuado em moeda corrente, por 
intermédio de ordem bancária, mediante apresentação da Nota Fiscal, no prazo de até 
30 (trinta) dias da data da apresentação da Nota Fiscal; 

b) Os valores serão pagos mensalmente e por quilômetros rodados e em dias 
trabalhados, conforme calendário escolar 2019; 

c) Qualquer erro ou omissão ocorrido na documentação fiscal será motivo de 
correção por parte da contratada e haverá, em decorrência suspensão do pagamento 
até que o problema seja definitivamente sanado. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DOTAÇÃO E RECURSOS 
6.1 As despesas com a presente contratação correrão à conta das dotações 
orçamentária consignada no projeto/atividade, natureza de despesa: 

 Manutenção do Transporte Escolar 

 Dotação Orçamentária: 04.034-12.361.0602.2027 
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 Elemento de despesa: 3.3.90.39 

 Fonte de Recurso: 0020.00.000 – R$ 21.400,00 e 0250.00.000 – R$ 85.600,00 

 Ficha: 174 

 
CLÁUSULA SETIMA - PENALIDADES 
7.1 Sem prejuízo da cobrança de perdas e danos, o CONTRATANTE poderá sujeitar o 
CONTRATADO às penalidades seguintes: 
a) advertência; 
b) multa de 10% (dez por cento) do valor global do contrato, no caso de inexecução 
total da obrigação; 
c) multa de 10% (dez por cento) do valor correspondente à parte contratual não 
cumprida, no caso de inexecução parcial da obrigação; 
d) multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia, no caso de inexecução diária do 
objeto deste contrato, até o máximo de 30 (trinta) dias, a partir dos quais será 
considerado descumprimento parcial da obrigação, conforme alínea anterior; 
e) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o 
Município de SANTA MARIA DO TOCANTINS, pelo prazo que for fixado pela 
Administração em função da natureza e da gravidade da falta cometida; 
f) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
considerando, para tanto, reincidências de faltas, sua natureza e gravidade. 
7.1.1 Será aplicada a multa prevista na Cláusula 7.1 b, sem prejuízo de outras 
sanções cíveis e criminais, quando o CONTRATADO: 
a) deixar de executar o objeto deste contrato no prazo avençado; 
b) executar serviços em desacordo com o Edital. 
7.2 As multas aplicadas serão descontadas do primeiro pagamento devido ao 
CONTRATANTE ou, não sendo possível, deverão ser recolhidas pelo CONTRATADO 
em até 30 (trinta) dias, contados da intimação, sob pena de inscrição em Dívida Ativa 
para cobrança judicial. 
7.3 A aplicação das multas independerá de qualquer interpelação administrativa ou 
judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe tiver dado causa. 
7.4 As multas e penalidades serão aplicadas pelo CONTRATANTE, através da 
Assessoria Jurídica do Município, sem prejuízo das sanções cíveis ou penais 
cabíveis, ou de processo administrativo. 
7.5 O CONTRATADO será cientificado, por escrito, da multa aplicada, ficando com o 
prazo de 05 (cinco) dias para, se o desejar, recorrer à Secretaria de Educação. 
CLÁUSULA OITAVA - Competem à CONTRATADA, as seguintes obrigações: 
8.1 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93, são 
obrigações da Contratada:  

a) Assegurar a execução do objeto licitado/contratado pelo prazo fixado, conforme 
condições estipuladas na proposta apresentada em sessão e valor adjudicado e 
homologado, em perfeitas condições de execução, harmonia e concordância com os 
termos do Instrumento Convocatório do Pregão, do Instrumento Contratual e conforme 
condições e informações estipuladas no Termo de Referência acerca de rotas, 
horários e quilometragens, especificados conforme informações emitidas pela 
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Secretaria Municipal de Educação e servidores responsáveis, sem nenhum custo 
oneroso para Contratante em relação à execução do objeto;  

b) Ter em seu quadro de funcionários, no momento da contratação, a quantidade 
suficiente de motorista apto e registrado para realizar a execução completa para o item 
03, bem como cumprir com todas as obrigações elencadas, sendo vedada a 
subcontratação de motorista sem autorização prévia da Administração, sob pena de 
rescisão;  

c) Utilizar para o transporte escolar veículos em perfeitas condições de uso, visto que, 
estarão sujeitos à fiscalização que será efetuada pela Administração em qualquer 
tempo, através do DETRAN, por meio de vistorias dos veículos para verificação e 
comprovação das condições mecânica, elétrica, demais itens de funcionamento e 
segurança, bem como estar devidamente legalizado e liberado junto aos órgãos 
específicos para atuar no transporte dos alunos;  

d) Responsabilizar-se por qualquer infração referente à prévia regularização e 
preenchimento das formalidades e condições exigidas para o trânsito do veículo na via 
terrestre, conservação e inalterabilidade de suas características, componentes, 
agregados, habilitação legal e compatível de seus condutores, quando esta for exigida, 
e outras disposições que deva observar;  

e) Arcar com eventuais despesas com infrações de trânsito e com toda e qualquer 
despesa provenientes de manutenção de rotina, emergencial, reposição e urgência, e 
ainda com o condutor do veículo – item 03;  

f) Arcar com as despesas concernentes à execução do objeto, compreendendo custos 
diretos e indiretos; tributos incidentes; taxa de administração; materiais; serviços; 
encargos sociais; trabalhistas; seguro, lucro e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto do Contrato, exceto para os itens 01 e 02 que os motoristas são por 
conta da Contratante.  

g) Comunicar imediatamente, e por escrito, à Administração Municipal, através da 
Fiscalização, qualquer anormalidade verificada, para que sejam adotadas as 
providências de regularização necessárias;  

h) Em caso de supressão de quilometragem da rota, o contratado tem 48(quarenta e 
oito) horas para notificar por escrito a Secretaria Municipal de Educação (SEMEC) 
sobre o acontecido.  

i) Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte da Contratante, 
encarregada de acompanhar a execução do objeto contratual prestando 
esclarecimentos solicitados atendendo as reclamações formuladas, inclusive todas as 
entregas e anexar a Nota Fiscal, qual deverá ser acompanhado por um encarregado;  

j) Utilizar veículos que possuam os equipamentos obrigatórios previstos no Código de 
Nacional de Trânsito;  
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l) Seguir o que dispõe a Lei Federal nº 9.503/97 (Código Nacional de Trânsito), em 
especial o disposto nos Art. 136 a 138, com relação à segurança no transporte de 
passageiros, especialmente crianças, cabendo à Contratada toda a responsabilidade 
por quaisquer tipos de acidentes;  

m) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se 
fizerem necessários à realização do objeto contratual, até o limite de 25% do valor 
inicial do Contrato, sempre precedido de justificativa e formalizado através de termo de 
aditamento contratual;  

n) Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar à Contratante ou a 
terceiros em razão de ação ou omissão dolosa ou culposa, sua ou de seus prepostos, 
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;  

o) Providenciar, na hipótese de ocorrer durante qualquer viagem, impossibilidade de 
utilização dos veículos, por motivo de defeito de qualquer natureza, indisponibilidade 
ou acidente, a imediata substituição por veículo similar, ou superior, que permita que 
os passageiros cumpram sua agenda em tempo hábil, sem nenhum custo adicional 
para a Contratante, ficando por conta da Contratada toda e qualquer providência a ser 
tomada com relação aos veículos locados e indisponibilizados;  

p) Manter o veículo limpo e higienizado;  

q) Manter todas as condições de habilitação exigidas no instrumento convocatório do 
Pregão;  

v) Cumprir com as disposições contidas no Contrato.  

CLÁUSULA NONA DA RECISÃO 

9.1 O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pelo CONTRATANTE, ou 
bilateralmente, sempre atendido a conveniência administrativa no interesse do Serviço 
Público. 
9.2 Os motivos para rescisão do contrato são os enumerados nos arts. 77 e 78 de Lei 
8.666/93. 
9.2.1 Também caberá a rescisão do contrato, independentemente de interpelação 
judicial ou extrajudicial, quando o CONTRATADO transferir, no todo ou em parte, os 
serviços, sem prévia autorização do CONTRATANTE. 
9.3 Em qualquer hipótese de rescisão, ao CONTRATADO caberá receber o valor 
mensal correspondente até a data da dissolução do contrato. 
9.4 Ocorrendo a rescisão por um dos incisos elencados no item 8.2, o CONTRATADO 
responderá, se for o caso, por perdas e danos, cobrados administrativa ou 
judicialmente. 
 
CLÁUSULA DECIMA – TRIBUTOS  
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10.1 É de inteira responsabilidade do CONTRATADO os ônus tributários e encargos 
sociais resultantes deste Contrato, inclusive os decorrentes da Legislação Trabalhista 
e da Previdência Social. 
10.2 Em caso algum, o CONTRATANTE pagará indenização ao CONTRATADO por 
encargos resultantes da Legislação Trabalhista e da Previdência Social, oriundos de 
Contrato entre a mesma e seus empregados. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA- FORO 
11.1 Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente contrato, elegem as 
partes o Foro da comarca de Pedro Afonso, com renúncia expressa a qualquer outro 
por mais privilegiado que seja. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1 Reger-se-á o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposições constantes 
na Lei nº 10.406/2002, arts. 565 a 578, com aplicação subsidiária da Lei n° 8.666, de 
21 de junho de 1.993, e alterações posteriores, como faculta o inc. I do § 3° do art. 62 
da referida Lei 8.666/93, assim como pelas disposições constantes na Lei Federal nº 
10.520/2002, Decreto e no Processo nº 009/2020. 
 
12.2 Fica expressamente vedada à vinculação deste Contrato em operação de 
qualquer natureza que o CONTRATADO tenha ou venha a assumir. 

 
Santa Maria do Tocantins – TO, 07 de fevereiro de 2020.  

 
 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTA MARIA DO TOCANTINS 
Camila Brock Penz  

Gestora 
Contratante 

 
 
 

EXPRESSO J A TRANSPORTE ESCOLAR LTDA  
CNPJ nº 27.621.860/0001-07 
Christiano Carvalho de Oliveira 

Contratada 
 
 

TESTEMUNHAS 

1ª ___________________________________    CPF: ____________________ 

2ª ___________________________________    CPF: ____________________ 


