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CONTRATO  Nº 143/2018. 

 

QUE ENTRE SI FAZEM: O MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO 
NORTE, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO, 
INSCRITO NO CNPJ SOB P Nº 31.796.626/0001-80, NESTE 
ATO REPRESENTADO PELO PREFEITO MUNICIPAL, 
PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO, BRASILEIRO, 
DIVORCIADO, COMERCIANTE, INSCRITO NO CPF SOB O 
Nº 019.866.237-85 E DA CI Nº 756953 SSP-ES, 
DORAVANTE DENOMINADO, DORAVANTE DENOMINADO 
CONTRATANTE & TRANSPORTE MUNICIPAL MANZOLI 
DIAS LTDA ME, PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO 
INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 07.186.379/0001-15, 
SEDIADA NO CÓRREGO SÃO DOMINGOS, S/N, SEDE, 
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE, ES, NESTE ATO 
REPRESENTADA POR SEU SÓCIO ADMINISTRADOR O 
SR. WESLEY MANZOLI MACHADO, BRASILEIRO, 
CASADO, EMPRESÁRIO, INSCRITO NO CPF SOB O Nº 
081.514.657-43 E RG Nº 11.719.246/SSP-MG, RESIDENTE 
E DOMICILIADO NA AV. SEBASTIÃO COELHO DE SOUZA, 
S/N, CENTRO, ÁGUA DOCE DO NORTE, ES, DORAVANTE 
DENOMINADO CONTRATADO, FICA JUSTO E 
CONTRATADO, CONSOANTE AS CLÁUSULAS E 
CONDIÇÕES ABAIXO ESTABELECIDAS, O SEGUINTE: 

 

 
Aos dois dias do mês de julho do ano de dois mil e dezoito 

(02/07/2018), o MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE & TRANSPORTE 

MUNICIPAL MANZOLI DIAS LTDA ME ambos anteriormente qualificados, com 

base no Procedimento Administrativo nº 003704/2018 e em conformidade a no art. 

24, IV da Lei 8.666/93 de 21/06/93, resolvem celebrar o presente CONTRATO 

EMERGENCIAL, observadas para tanto, as cláusulas e condições seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO. Constitui objeto do presente Contrato a 

contratação de serviços de terceiros, de veículos tipo Kombi, van, micro-ônibus e 

ônibus para prestar serviços ao transporte escolar, no período de 02 de julho a 31 

de outubro de 2018, num total de 77 (setenta e sete) dias letivos para Rede 

Municipal e 78 (setenta e oito) dias letivos para Rede Estadual para as escolas da 

Rede Municipal de Ensino e linhas compartilhadas com o Município, conforme 

descrição abaixo: 

 

1.1. A Contratada deverá seguir  rigorosamente esses horários, para que não haja 

prejuízo aos alunos e nem para o calendário escolar municipal e estadual, conforme 

descrito abaixo:  
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Turno Matutino:                     Entrada : 06:50 horas              Saída: 12:30 horas 

Turno Vespertino:                 Entrada: 12:20 horas               Saída: 18:00 horas 

 

Rede Municipal 

Escola Turno Veiculo 

Nº de  
Viagens KM diário 

ida e volta  

Custo 
dia 

Letivo 
(R$/KM) 

Custo   77 
 Dias 

Fazenda Eduardo x Prop. Sr. Jelton x 
Prop. Sr. Onofre Calais x EMEIEF José 
Marques da Rocha  

Vesp. Kombi 
 

77 
 

33,6 
R$ 

261,04 
R$ 

20.100,08 

TOTAL R$  

20.100,08 

 

Rede Estadual 

Escola Turno Veiculo 

Nº de  
Viagens KM diário 

ida e volta  

Custo 
dia 

Letivo 
(R$/KM) 

Custo   78 
 Dias 

Cº São Domingos x EEEFM Sebastião 
Coimbra Elizeu 

Mat. Kombi 
 

78 
52 

R$ 
271,90 

R$ 
21.208,20 

TOTAL R$ 

21.208,20 

 

CLÁUSULA  SEGUNDA  – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. 

2.1. O valor global deste CONTRATO é de R$ 41.208,20 (quarenta e um mil 
duzentos e oito reais e vinte centavos). 
2.2.O Contratante pagará à Contratada, pela execução dos serviços o valor acima 

ajustado, de acordo com os dias letivos previstos no calendário escolar e a 

quilometragem rodada no período. 

2.3 O Contratante efetuará o pagamento em parcelas mensais, no período em que 

efetivamente forem prestados os serviços, de acordo com laudo da fiscalização da 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura. 

2.4 O pagamento dos serviços ajustados será efetuado através de crédito bancário, 

após o 15º (décimo quinto) dia útil, contados da data de apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura discriminativa contendo a quilometragem de cada trajeto, 

devidamente atestada por servidor credenciado, onde o Contratante poderá deduzir 

do montante a pagar os valores correspondentes às multas ou indenizações 

devidas pela Contratada, de acordo com os termos do edital, desde que não haja 

nenhum fato impeditivo. 

2.5.  Eventuais atrasos nos pagamentos das parcelas não serão penalizados com 

acréscimos pecuniários de qualquer natureza. 

2.6.  Da emissão da nota fiscal/fatura constará o número do Contrato. 

2.7.  Fica assegurado ao Município o direito de deduzir do pagamento devido à 

Contratada, independentemente da aplicação de multas, importâncias 

correspondentes a: 

a) - Débitos a que tiver dado causa. 

b) - Despesas relativas à correção de eventuais falhas. 
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c) - Dedução dos valores relativos ao INSS e ISS. 

d) - Débitos com a Administração Municipal. 

2.8.Junto com a Fatura a Contratada deverá apresentar ainda: 

a) Certidão Negativa da INSS e FGTS; 

b) Demais comprovantes de encargos trabalhistas e previdenciários que o 

Contratante entender necessários;  

2.9. É vedada a antecipação de pagamentos sem a contraprestação dos serviços. 

2.10. As Notas Fiscais/faturas deverão observar os preços da proposta aceita e, 

após, conferidas e visadas, serão encaminhadas para processamento e posterior 

pagamento. 

2.11. Ocorrendo erros na apresentação das Notas Fiscais/faturas as mesmas serão 

devolvidas à Contratada para correção, ficando estabelecido que o prazo para 

pagamento seja contado a partir da data da apresentação da nova Nota Fiscal. 

2.12. Os pagamentos poderão ser sustados pelo Município de Água Doce do Norte, 

ES, nos seguintes casos: 

a) não cumprimento das obrigações assumidas que possam, de qualquer forma, 

prejudicar o Contratante; 

b) erros ou vícios nas Notas Fiscais/faturas; 

c) não apresentação da documentação exigida; 

2.13. A Contratada assumirá toda responsabilidade pelos encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais, comerciais e obrigações sociais, comprometendo-se a 

saldá-los à época própria, ficando ajustado que seus empregados não manterão 

vínculo empregatício com o Contratante. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A empresa contratada se obriga a: 

3.1. executar o contrato em conformidade com as disposições no edital e seus 

anexos e com os termos da proposta de preços; 

3.2. iniciar a prestação dos serviços referentes os itens, previstos neste 

instrumento, a partir da data de assinatura do contrato e ou recebimento da 

requisição dos materiais; 

3.3. efetuar a prestação dos serviços deste Contrato, sem interrupções, durante a 

vigência do contrato, pelos preços consignados na proposta; 

Fornecer o veículo, objeto da locação, e substituí-lo em caso de quebra ou avaria, 

por veículo com as mesmas características do veículo original, o novo veículo 

deverá ser igual, ou melhor, do que o veículo substituído, assim como colocá-lo em 

perfeitas condições de utilização, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 

sob pena de ser rescindida a locação. Os veículos e seus condutores devem estar 

em conformidade com o que diz o Código de Trânsito Brasileiro sobre o transporte 

escolar em seus artigos 136 137 e 138; 

3.3. Arcar com todas as despesas referentes com combustível, peças de reposição, 

manutenção, lubrificação, lavagem e troca de óleo, emplacamento, licenças 

especiais e outras necessárias para a consecução dos serviços; 
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3.4. Realizar todas as manutenções preventivas e corretivas do veículo locado; 

3.5. O pagamento de multas relativas às infrações de trânsito, ocorridas no período 

em que o veículo estiver a serviço do Município de Água Doce do Norte, ES; 

3.6.Em caso de acidentes, tomar todas as medidas legais cabíveis, inclusive 

providenciando socorro imediato ao(s)  acidentado(s) e desobstrução da pista de 

rolamento; 

3.7.Instituir para o veículo colocado à disposição pelo presente locação, além do 

seguro obrigatório, o seguro contra danos materiais a terceiros; 

3.8.Não fornecer veículo que seja utilizado simultaneamente no serviço de táxi, ou 

serviço de aluguel a terceiros. 

3.9.Colocar o veículo locado à disposição exclusiva deste Município, em função das 

necessidades por ela estabelecidos, em termos de dias e horários; ou seja, o 

atendimento deverá ser exclusivo aos alunos da rede municipal, ficando 

terminantemente proibido dar carona; 

3.10.Responsabilizar-se pelos danos e prejuízos causados a terceiros ou 

diretamente à Administração, decorrentes de sua culpa ou dolo; 

3.11.Fica certo que, na hipótese de não ser efetuado qualquer seguro ou serem 

insuficientes os seguros contratados, o locatário (a) arcará com todos os ônus 

decorrentes de eventuais sinistros, como se segurada fosse; 

3.12.Manter o motorista devidamente habilitado para operar o veículo; 

3.13.O pagamento à empresa contratada somente deverá ser feito mensalmente, 

após a execução dos serviços, mediante relatório emitido pelo Setor de Transporte 

Escolar da SMEC; 

3.14.não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente licitação; 

3.15.cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do 

Consumidor (Lei n° 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito 

público; 

3.16.Exigir dos motoristas que trajem-se adequadamente, utilizando camisas com 

manga, calças compridas, sapatos e identificação (crachá); 

3.17.Exigir que os motoristas conduzam os escolares até o destino final sem 

interrupção voluntária da viagem; 

3.18.Exigir e incentivar que os motoristas tratem com urbanidade os escolares e o 

público; 

3.19.No transporte de escolares cursando o ensino infantil e fundamental, do 1º ao 

6º ano, é obrigatória a presença de monitor, com idade mínima de 18 (dezoito) 

anos. 

3.20.Orientar os motoristas para que aproximem o veículo da guia da calçada para 

efetuar o embarque e o desembarque dos alunos; 

 

3.21.Orientar os motoristas para recolher, guardar e, posteriormente, entregar, 

prazo máximo de 1 (um) dia qualquer objeto esquecido no veículo; 
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3.22.Exigir dos motoristas que oriente os escolares, coibindo comportamentos 

inadequados durante a viagem, mantendo-os sentados e evitando atitudes que 

possam afetar a concentração do condutor do veículo e colocar terceiros em risco; 

3.23.Impedir o trabalho após a ingestão de qualquer dose de bebida alcoólica ou 

de qualquer outra substância tóxica; 

3.24.Providenciar o imediato transporte dos escolares sempre que o veículo for 

imobilizado por problemas de natureza mecânica ou elétrica ou que impeçam a 

movimentação do veículo com segurança, viabilizando, para isso, 

excepcionalmente, meio de transportes adequado e seguro para a condução dos 

estudantes, sob sua responsabilidade, até o destino final de cada um deles. 

3.25.A contratada deverá exigir do condutor que: abstenha-se de fumar, quando 

estiver conduzindo os escolares; abstenha-se de ausentar-se do veículo, quando 

este estiver aguardando escolares, exceto para garantir maior segurança aos 

mesmos; abstenha-se de abastecer o veículo, quando estiver conduzindo 

escolares; abstenha-se de dirigir em situações que ofereçam riscos à segurança 

dos escolares ou de terceiros; abstenha-se de dirigir o veículo após a ingestão de 

qualquer dose de bebida alcoólica, ou sob efeito de substâncias tóxicas; abstenha-

se de portar ou manter no veículo arma de qualquer espécie; abstenha-se de 

transportar combustível ou qualquer outro produto de natureza inflamável ou tóxica; 

abstenha-se de oferecer carona ou permitir o acesso de pessoas que não sejam 

escolares no trajeto do veículo; 

3.26. A Contratada deverá exigir do monitor: manter o controle de embarque e 

desembarque dos estudantes nos pontos correspondente a sua linha, não podendo 

serem deixados em outro local; acompanhar o embarque e desembarque dos 

estudantes nos portões das unidades escolares até que os mesmos estejam 

seguros; acompanhar todo o trajeto do veículo até que o último estudante seja 

entregue na unidade escolar e/ou em sua residência; manter a ordem entre os 

alunos durante todo o percurso evitando que conflitos e desordens venham ocorrer 

no interior do veículo, resolver os conflitos ocorridos dentro do veículo escolar por 

meio do diálogo e orientações quanto aos deveres e responsabilidades de cada 

um; em caso de porte de objetos que ofereçam riscos, cabe ao monitor(a) recolher 

e apresentar a empresa prestadora do serviço que deverá informar o ocorrido à 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura para que sejam tomadas as 

providências cabíveis; não havendo monitor(a) no veículo, fica o motorista 

responsável em realizar as orientações pertinentes aos estudantes. 

3.27. Os horários de chegada e partida deverão ser rigorosamente obedecidos; 

3.28. O motorista e o monitor deverão zelar para que os alunos permaneçam 

sentados, priorizando a capacidade do veiculo e usem corretamente o cinto de 

segurança. 

3.29. O motorista e o monitor deverão manter a porta do veiculo fechada, durante 

todo o percurso. 

mailto:pmadn@uol.com.br


 

 

 

 

Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte 
Estado do Espírito Santo 

Av. Sebastião Coelho de Souza, 576, Centro, Água Doce do Norte, ES, CEP 29.820-000, Telefax (027) 3759-1122 E-
mail: pmadn@uol.com.br.  - CNPJ 31.796.626/0001-80 

 

3.30. O motorista e o monitor deverão comunicar à Unidade Escolar e SEMEC, de 

imediato, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique durante a 

execução dos serviços. 

3.31. A documentação relativa ao veículo e ao motorista deverá manter-se em 

ordem e de posse do condutor; 

3.32. A empresa contratada fica obrigada a ATENDER a Unidade Escolar 

observando o horário de inicio e final das aulas, organizando então suas linhas, de 

forma que os alunos não sejam prejudicados em carga horária, ou seja, deverão 

ser entregues à escola até o horário do inicio das aulas e recolhidos somente após 

o termino das mesmas. 

3.33.  Fica estabelecido um limite de 15 (quinze) minutos para recolhimento dos 

alunos que serão transportados aos seus respectivos domicílios, dentro das rotas 

estabelecidas neste edital. 

3.34. Constituir-se-ão exceções, casos em que as atividades pedagógicas 

estendam-se após o horário costumeiro, que a empresa contratada deverá ser 

avisada com antecedência por escrito pela SEMEC.  

3.35. Em caso de quebra de veículos, a Contratada deverá responsabilizar-se, 

substituindo-os, de modo a evitar a interrupção dos serviços do transporte, daquela 

ROTA. 

3.36. A contratada deverá orientar os condutores dos veículos, bem como demais 

funcionários da mesma, quanto à observação concernente ao trato dos alunos, 

estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente e demais legislações 

voltadas ao menor, sob pena de responderem judicialmente por seus atos. 

3.37. A contratada não poderá transportar alunos, fora do horário das aulas, para 

qualquer outra atividade, sem autorização da SEMEC, por escrito, que se 

manifestará no caso de Projetos e Programas, onde houver atividades em contra 

turno. Não poderá ocorrer o transporte de familiares de alunos ou “caronas”, 

salvo nos casos autorizados por escrito pela SEMEC. 

3.38. A contratada fica obrigada a Fornecer e exigir de seus funcionários o uso de 

todos os equipamentos de segurança previstos na legislação em vigor e os que 

forem solicitados pela fiscalização. 

3.39. A contratada fica obrigada a Afastar ou substituir dentro de 24 (vinte e quatro) 

horas, sem ônus para o município, qualquer funcionário que, por solicitação da 

fiscalização, não deva continuar a participar da execução dos serviços, desde que 

um assento será obrigatoriamente utilizado pelo monitor. 

3.40. Do veiculo TIPO van será exigido a capacidade homologada de no mínimo 14 

(quatorze), assentos para passageiros, sendo que um assento será 

obrigatoriamente utilizado pelo monitor. 
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3.41. Em caso de qualquer avaria nos veículos, a Contratada deverá 

responsabilizar-se, substituindo-os, de modo a evitar a interrupção dos serviços do 

transporte, daquela ROTA. 

3.42. A contratada fica obrigada a manter os veículos, equipamentos e materiais 

necessários ao bom desempenho da Prestação dos Serviços devem estar em 

perfeitas condições de limpeza, uso e manutenção necessárias à execução dos 

serviços. 

3.43. Os veículos deverão estar em conformidade com as normas expedidas pelo 

CONTRAN/ DENATRAN e Instrução de Serviço DETRAN – ES nº 018 de 

26/08/2010. 

3.44. Os veículos deverão ser submetidos à inspeção inicial e semestral, PELO 

DEPARTAMENTE DE TRANSITO para verificação dos equipamentos obrigatórios, 

de segurança, bem como as condições de trafegabilidade do veiculo, que expedirá 

documento comprobatório de inspeção, que deverá ser a inspeção inicial entregue 

no momento da licitação e/ou contração e a inspeção semestral entregue a 

SEMEC. 

3.45. O veiculo não aprovado na inspeção será impedido de prestar o serviço e a 

contratada será notificada, tendo a empresa contratada o prazo de 24 horas para a 

substituição do veiculo notificado. 

3.46. Fica vedada a aposição de inscrições, anúncios, painéis decorativas e 

pinturas nas áreas envidraçadas do veiculo. 

3.47. Será necessário Curso de Motorista de Transporte Escolar nos termos da 

Resolução CONTRAN n° 168 de 22 de dezembro de 2004, expedido por entidade 

de ensino devidamente autorizada pelo DETRAN/ES , bem como as condições 

estabelecidas no Capitulo XIII do Código de Transito Brasileiro para o veiculo. 

3.48. O monitor deverá ter idade mínima de 18 (dezoito) anos, nível de escolaridade 

correspondente ao ensino fundamental COMPLETO, e deverá permanecer no 

veiculo durante todos o período de operação, auxiliando no embarque e 

desembarque dos alunos e zelando, igualmente, pela vigilância e segurança dos 

alunos transportados. 

3.49. Os requisitos exigidos referentes aos monitores e condutores serão mantidos 

sempre que houver substituição dos mesmos. 

3.50. A substituição de condutores e monitores deverão ser comunicadas a SMEC 

com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.   

 

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

4.1. O Contratante obriga-se a: 

4.2.  efetuar o pagamento, mensalmente, após atesto da respectiva fatura; 

4.3. enviar à contratada a requisição dos serviços;  

4.4. comunicar imediatamente à contratada qualquer irregularidade manifestada na 

execução do contrato; 
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4.5. a fiscal do contrato será a Sra. NILDA RAMOS DE OLIVEIRA FERNANDES, 
Secretária Municipal de Educação e Cultura, que verificará a qualidade dos 
serviços, bem como aplicará as penalidades cabíveis os mesmos sejam prestados 
com má qualidade; 
 

CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO 

5.1. o fornecimento do objeto será prestado pela contratada de em conformidade 

com a data prevista no termo contratual. A execução do contrato deverá ser 

acompanhada e fiscalizada por um representante da Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura. A administração indicará um gestor do contrato, que será 

responsável pelo acompanhamento e fiscalização da sua execução, procedendo 

ao registro das ocorrências e adotando as providências necessárias ao seu fiel 

cumprimento, tendo por parâmetro os resultados previstos no contrato e o Artigo 

67 da Lei 8666/93:  

5.2. a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um 

representante da Administração especialmente designado, permitida a contratação 

de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa 

atribuição. 

5.2.1. o representante da Administração anotará em registro próprio todas as 

ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for 

necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. 

5.2.2. as decisões e providências que ultrapassarem a competência do 

representante deverão ser solicitadas aos seus superiores em tempo hábil para a 

adoção das medidas convenientes. 

5.3. os valores propostos para a execução dos serviços serão fixos e irreajustáveis,  

5.4. o valor a ser pago à Contratada deverá ser em parcelas mensais, de acordo 

com a comprovação da execução dos serviços pela Secretaria Municipal de 

Educação e Cultura. 

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS ATRIBUIÇÕES DO FISCAL DO CONTRATO 

6.1.verificar a execução dos serviços se está em acordo com o contrato;  

6.2. comunicar qualquer descumprimento das cláusulas contratuais; 

6.3. conferir e encaminhar as notas fiscais ao setor competente para autorizar os 

pagamentos. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

7.1. se a Contratada recusar-se a receber a requisição, Nota de Empenho ou 

assinar o contrato, injustificadamente, ou se havendo justificativa, esta não for 

aceita pela Municipalidade, e ainda, se após a contratação incorrer em inexecução 

total ou parcial do contrato, a administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar as seguintes penalidades:  

7.2. advertência, sempre que verificadas pequenas irregularidades, para as quais 

haja concorrido; 
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7.3. multa moratória em caso de atraso injustificado na entrega do objeto e demais 

elementos integrantes ou por motivo não aceito pela Municipalidade, calculada 

sobre o valor empenhado, de acordo com a seguinte tabela: 

Dias de atraso Percentual dia % Percentual multa % 

1º ao 10º dia 0,1 0,1 a 1,0 

11º ao 20º dia 0,2 1,2 a 3,0 

21º ao 30º dia 0,3 3,3 a 6,0 

31º ao 40º dia 0,4 6,4 a 10 

41º ao ........... 1,0 11 a 20 

7.4.multa de 2% (dois por cento) do valor total empenhado, em razão de inexecução 

total ou parcial; 

7.5. suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

7.6. declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.  

7.7.poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para 

imposição da penalidade pertinente, o atraso superior a 05 (cinco) dias do indicado 

para entrega do objeto. 

7.8. a sanção prevista na alínea “a”, “d” e “e" do subitem 7.1, poderá ser imposta 

cumulativamente com as demais. 

7.9. a Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do 

caso e as justificativas apresentadas pela contratada, sendo-lhe assegurada a 

ampla defesa e o contraditório. 

7.10. as multas poderão ser cumuladas e serão descontadas dos valores devidos 

à contratada, se houver, ou cobradas judicialmente. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DOS PRAZOS.   

8.1. a contratada deverá estar em condições para dar início a prestação de 

serviços, no máximo em 05 (cinco) dias úteis após a assinatura do Contrato, sob 

pena de revisão contratual e aplicação de multa correspondente à não execução 

do Contrato; 

8.2. o prazo contratual será a partir de sua assinatura, ou seja dois de julho 

(02/07/2018) tendo seu termo final em trinta e um de outubro de 2018 (31/10/2018). 

 

CLÁUSULA NONA – RECURSOS FINANCEIROS. Os Recursos para cobrirem as 
referidas despesas, advirão da conta e dotação orçamentárias fixada na Lei 
Complementar nº 019/2017, de 18 de dezembro de 2017, a seguir: 
 
050001.123610017.2.026 – Manutenção de Atividades do Transportes Escolar; 
Natureza da Despesa – 33903900000 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa 
Jurídica; 
Reserva Orçamentária – 386.683,98 
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Fonte de Recursos – 11080001 – Recursos de Convênios Destinados a Programas 
de Educação; 
Reserva Orçamentária – 5.141,62 
Fonte de Recursos – 16050000 – Royalties do Petróleo Estadual 
Ficha nº 0000113, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
 
050001.123610017.2.027 – Manutenção de Atividades do PNATE  
Natureza da Despesa – 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica; 
Reserva Orçamentária – 41.146,62 
Fonte de Recursos – 11070001 – Recursos do FNDE – PNATE; 
Ficha nº 0000115, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.  
 
050001.123610017.2.027 – Manutenção de Atividades do PNATE  
Natureza da Despesa – 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica; 
Reserva Orçamentária – 21.201,18 
Fonte de Recursos – 11070003 – Recursos do FNDE – PNATE; 
Ficha nº 0000115, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.  
 
050001.123610017.2.026 – Manutenção de Atividades do Transportes Escolar; 
Natureza da Despesa – 33903900000 – Outros Serviços de terceiros – Pessoa 
Jurídica; 
Reserva Orçamentária – 276.908,94 
Fonte de Recursos – 16050000 – Royalties do Petróleo Estadual 
Ficha nº 0000113, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura 
 
050001.123610009.2.025 – Manutenção do Salário Educação; 
Natureza da Despesa – 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica; 
Reserva Orçamentária – 185.315,13 
Fonte de Recursos – 11070001 – Recursos do FNDE – Salário Educação; 
Ficha nº 0000110, da Secretaria Municipal de Educação e Cultura.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO DO CONTRATO 

10.1. O contratante poderá rescindir o contrato, de pleno direito, independente de 

interpelação judicial ou extrajudicial, nos casos previstos nos art. 58, II da Lei nº 

8.666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA REVISÃO 

11.1. Poderá ser processada revisão contratual provocada pelo desequilíbrio 

econômico do contrato e/ou diminuição do preço.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
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12.1 O Contrato poderá ser alterado na ocorrência de qualquer das hipóteses 

previstas no art. 65 da Lei 8.666/93, observando o limite estabelecido no parágrafo 

primeiro do referido artigo. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – FORO. Quaisquer questões deste 

CONTRATO, serão dirimidas no foro da Comarca de Água Doce do Norte, ES. 

 

E, por estarem acordes, é o presente CONTRATO, depois de lido e achado 

conforme, assinado pelas partes em presença de duas testemunhas que também 

assinam 04 (quatro) vias de igual teor. 

 

 

 

PAULO MÁRCIO LEITE RIBEIRO 

MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE – ES  

CONTRATANTE 

 

 

 

NILDA RAMOS DE OLIVEIRA FERNANDES 
MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE – ES  

 FISCAL DO CONTRATO 
 

 

 

WESLEY MANZOLI MACHADO 

TRANSPORTE MUNICIPAL MANZOLI DIAS LTDA ME  
CONTRATADO 

 
 

 

1ª TESTEMUNHA:                            

 

2ª TESTEMUNHA: 
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