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   CONTRATO Nº 00005/2020 

Contrato de prestação de serviço, que entre si fazem o MUNICIPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE e VIAÇÃO 
AGUIA BRANCA S/A, sob as cláusulas e condições seguintes: 
 
Pelo presente instrumento, de um lado o MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMIGRANTE-ES, por intermédio da 

Secretaria Municipal de Assistência Social - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, pessoa jurídica de 

direito público interno, inscrito no CNPJ: nº 14.946.265/0001-91, com sede na na Av. Evandi Américo 

Comarela, nº385, Centro, Venda Nova do Imigrante-ES, CEP: 29.375-000, neste ato representada pelo seu 

Prefeito, Sr. JOÃO PAULO SCHETTINO MINETI, brasileiro, casado, professor, portador do CPF 086.838.827-05 

e CI nº 149992 SESP/ES, doravante denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado: VIAÇÃO 

AGUIA BRANCA S/A, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF: 27.486.182/0001-09, com sede 

à Rod. BR262, s/n, Campo Grande, Cariacica-ES, CEP: 29.145-901, neste ato representado pelo Sr. WALACE 

ANTÔNIO SERAFIM, portador do CPF: 560.474.367-49 e C.I. nº 456.554 SPTC/ES, residente e domiciliado na 

Avenida Antônio Gil Veloso, nº 1478 - Aptº 301 - Praia da Costa - Vila Velha - ES - CEP: 29.101-016 e pela Sra. 

PAULA BARCELLOS TOMMASI CORREA, portadora do CPF: 027.589.637-44 e C.I. nº 919.317-SPTC/ES, 

residente e domiciliada na Av. Mario Corteletti, nº100, aptº304, Jardim da Penha, Vitória-ES, CEP: 29.060-190 

doravante denominado simplesmente CONTRATADA oriundo da Compra Direta nº 00007/2020, com 

fundamento na Lei 8.666/93, mediante as cláusulas e condições seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato tem por finalidade AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA 
TRANSPORTES DE PESSOAS NO MUNICÍPIO E QUE ESTEJAM MOMENTANEAMENTE VULNERÁVEIS E QUE 
PRECISAM SE LOCOMOVER PARA OUTRAS LOCALIDADES, conforme anexo que fica fazendo parte integrante 
deste contrato para todos os efeitos legais.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA - O preço ajustado fica estabelecido em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais).  
 
 2.1.  Os serviços deverão ser prestados de acordo com as necessidades desta municipalidade, sendo pago 
somente o que for solicitado, considerando o valor máximo até R$17.000,00 ( dezessete mil reais). 

 
CLÁUSULA TERCEIRA - O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após a entrega e emissão da Nota 
Fiscal Eletrônicas, sem emendas ou rasuras, e atestadas pelo setor requisitante e comprovação de 
recolhimento dos encargos sociais. 
 
3.1. A CONTRATADA fornecerá a CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal, Certidão Negativa de Débitos 
relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União, FGTS e Certidão Negativa de Tributos Municipais 
(CND) do Município de Venda Nova do Imigrante - ES. 
 
CLÁUSULA QUARTA - Os serviços a serem executados, obedecerão às normas próprias para sua execução, 
bem como de qualidade e perfeição e de acordo com o solicitado pela Contratante. Em obdiência ao artigo 67 
da lei 866/93, os itens solicitados deverão ser submetidos apreciação do Sr. Alan Busato Beltrame responsável 
em promover a conferência e a aceitação final do objeto contratual, ou não.  
 
CLÁUSULA QUINTA - Todo material, mão de obra e equipamento necessário para realização dos trabalhos 
ficam a cargo da Contratada. 
 
CLÁUSULA SEXTA- As despesas com a execução dos trabalhos correrão por conta da dotação orçamentária:  
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010001.0824400322.057 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA 
SOCIAL - 33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - 10010000000 - RECURSOS 
ORDINÁRIOS. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - O presente contrato não poderá ser transferido a terceiros, sem anuência previa da 
Contratante, sob pena de responsabilidade. 

 
CLÁUSULA OITAVA  - O prazo para a execução do serviço será até 31 de dezembro de 2020. 
 
CLÁUSULA NOVA - O Contratante se reserva no direito de proceder à rescisão administrativa do contrato, nos 
termos da Lei e ainda nos seguintes casos: 

 
A- se tornar a Contratada insolvente; 
B- transferir o contrato, no todo ou em parte, sem anuência previa e expressa da Contratante. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA - O não cumprimento das Cláusulas constantes deste contrato acarretará em rescisão do 
mesmo, ficando a parte infratora compelida a pagar uma multa correspondente a 10% (dez por cento) do valor 
do contrato, além da aplicação da legislação pertinente á espécie e em especial a Lei nº 8.666/93. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei nº 8.666/93 e demais legislações 
aplicadas no caso. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- Todos os encargos sociais e trabalhistas referentes aos serviços ora 
contratados, ficam a cargo da Contratada, ficando esclarecido, que o Contratante poderá reter e proceder ao 
recolhimento da parte devida aos encargos sociais, caso não sejam regularmente recolhidos, exceto na 
hipótese da Contratada  ser optante do Simples Nacional.  
  
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Fazem parte integrante deste Contrato, independente de sua transcrição, 

todos os documentos que compõem a Compra Direta nº 00007/2020. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Os Contratantes elegem o foro da Comarca de Venda Nova do Imigrante-ES, 

para dirimir quaisquer controvérsias e litígios oriundos do presente contrato. 

Por estarem assim, justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

                                                    Venda Nova do Imigrante, 18  de fevereiro de 2020. 
_____________________________ 
JOÃO PAULO SCHETTINO MINETI  
Prefeito Municipal 
 
_________________________ 
VIAÇÃO AGUIA BRANCA S/A  
Contratada 
 
________________________ 
JOÃO ANTELMO DELPUPPO 
Procurador 


