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PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013 

 
 

CONTRATO DE SERVIÇO  Nº 022/2013 
 

 
 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ - ES E A 
EMPRESA JAGUARÉ TRANSPORTES 
LTDA-ME TENDO COMO OBJETO A 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
ESCOLAR PARA ESTUDANTES DA REDE 
PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL DE 
ENSINO, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 
DURANTE O ANO LETIVO DE 2013, COM 
VEÍCULOS APROPRIADOS, COM 
LOTAÇÃO DE ACORDO COM A 
NECESSIDADE, QUE SERÃO 
EMPREGADOS NO TRANSPORTE DE 
ESTUDANTES DA ZONA RURAL E 
URBANA, SEDE E VICE-VERSA, DURANTE 
OS PERÍODOS ESCOLARES, COM 
QUILOMETRAGENS E ITINERÁRIOS PRÉ-
ESTABELECIDOS. 

 
 
 
O Município de JAGUARÉ - ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ/MF 
sob o nº 27.744.184/0001-50, com sede na Avenida Nove de Agosto, nº 2.326, Centro, Jaguaré - 
ES, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Senhor Rogério Feitani, doravante 
denominado CONTRATANTE, e a empresa JAGUARÉ TRANSPORTES LTDA-ME, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 17.221.377/0001-73, estabelecida na 
Avenida Nove de Agosto, 2.034 – Centro – Jaguaré – Estado do Espírito Santo - CEP: 29.950-
000, representada pelo (a) Senhor (a) Valdeny Pião Giovanelli, brasileira, casada, empresaria, 
portadora do CPF nº 620.938.357-20 e CI nº 465.809-SSP-ES, residente na Rua Jurandi 
Loureiro, 36 – Linhares V – Linhares -  Estado do Espírito Santo – CEP: 29.905-200, doravante 
denominada CONTRATADA, tendo em vista o Pregão Presencial nº 013/2013, e o Processo 
Administrativos nº 119.411/2013, nos termos das Leis nºs 10.520/2002 e 8.666/1993, proposta 
julgada e aceita pelo Pregoeiro Oficial da PMJ, resolvem assinar o presente contrato que reger-
se-á pelas cláusulas e condições seguintes: 
 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente contrato tem por objeto a contratação de 
empresa para prestar serviços de transporte escolar para estudantes da rede pública estadual e 
municipal de ensino, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação e 
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Cultura, durante o ano letivo de 2013, com veículos apropriados com lotação de acordo com a 
necessidade, que serão empregados no transporte de estudantes da zona rural e urbana, sede e 
vice-versa, durante os períodos escolares, com quilometragens e itinerários pré-estabelecidos, 
de acordo com as especificações contida no edital de Pregão Presencial 013/2013 e seus 
anexos. 
 
1.1 A Contratada será responsável pela prestação dos serviços, objeto deste instrumento 

contratual, pelo preço proposto e aceito pelo Contratante. 
 

1.2 O transporte escolar objeto deste contrato será executado conforme as rotas e distancias 
estabelecidas no item 1.2 do edital, nos lotes 01, 02 e 06, que antecedeu esta contratação, 
durante 200 (duzentos) dias letivos. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA DOTAÇÃO - O pagamento da importância relativa à contratação 
de serviços de transporte dos alunos da rede municipal de ensino, com veículos apropriados 
com lotação de acordo com a necessidade, que serão empregados no transporte de estudantes 
da zona rural e urbana, sede e vice-versa, durante os períodos escolares, com quilometragens e 
itinerários pré-estabelecidos, correrão por conta de Dotação Orçamentária própria, já consignada 
no vigente orçamento, assim discriminado:  
Atividade: 
2.127/2.073 
 
Elemento de Despesa: 
3.3.3.90.39.56000 
 CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO - O Contratante pagará a 
Contratada o valor por km rodado de R$ 3,15 (três reais e quinze centavos), totalizando valor 
global para 200 (duzentos) dias letivos de R$ 723.808,00 (setecentos e vinte e três mil, 
oitocentos e oito reais). O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, devendo a 
Contratada, emitir as respectivas Notas Fiscais, que deverão ser comprovadas e atestadas pelas 
Secretarias requisitantes, através de seu(a) Secretário(a), ou por servidor designado. 
 
3.1 Para efetivação do pagamento é obrigatório a apresentação das Certidões Negativas de 
Débito de INSS e FGTS, devidamente atualizados, (originais ou cópias autenticadas em 
cartório), que deverão ser anexadas à(s) nota(s) fiscal e entregues ao Setor de Contabilidade.  
3.2 O Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que a qualquer título lhe forem 
devidos pela Contratada, em decorrência de inadimplemento contratual.  
3.3 Estão incluídos no valor global os encargos sociais, impostos, taxas, seguros, transportes, 
embalagens, licenças, despesas de frete e todas as demais despesas necessárias para a 
prestação dos serviços. 
 CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO - A Contratada obriga-se a 
providenciar os serviços, sempre em regime de atendimento à fiscalização do preposto do 
Contratante, dispondo este de amplos poderes para atuar no sentido do cumprimento deste 
contrato. 
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CLÁUSULA QUINTA - DA FISCALIZAÇÃO - O Contratante fiscalizará a qualidade dos objetos 
entregues, através das Secretarias requisitantes, de forma a fazer cumprir, rigorosamente as 
condições estabelecidas no presente contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA SUBCONTRATAÇÃO - É vedada a sub-contratação total ou parcial 
do objeto deste Contrato, sem a anuência do Municipio de Jaguaré/ES.  
CLÁUSULA SETIMA – DA ASSINATURA DO CONTRATO - A assinatura do presente contrato 
fica condicionada a apresentação por parte da CONTRATADA, de cópia da Certidão Negativa 
de Débito – CND (INSS) e do Certificado de Regularidade de Situação – CRS (FGTS) 
atualizadas. 
 8.1 Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da 
Contratada perante o Sistema de Seguridade Social (INSS) e do Certificado de Regularidade de 
Situação – CRS (FGTS) estiverem com os prazos de validade vencidos, o Contratante verificará 
a situação por meio eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a 
regularidade e anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo 
impossibilidade devidamente justificada. 
 8.2 Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, a Contratada será 
notificada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, comprovar a sua situação de regularidade, 
mediante a apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob 
pena de a contratação não se realizar.  
 
CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 9.1 São obrigações da contratada: 
 
9.1.1 É de responsabilidade da contratada todos e quaisquer custos referentes aos serviços do 
objeto da presente licitação. 
 9.1.2 Contratar todo o seu pessoal, observar e assumir os ônus decorrentes de todas as 
prescrições das Leis Trabalhistas e da Previdência Social, bem como dos encargos fiscais e 
comerciais resultantes da execução do Contrato, não transferidas a PMJ as responsabilidades 
por seus pagamentos, não podendo, assim modificar o objeto do Contrato ou restringir a sua 
regularização; 
 9.1.3 Ressarcir os danos ou prejuízos causados a PMJ e a pessoas e bens de terceiros, ainda 
que ocasionados por ação ou omissão de seu pessoal ou de propostos, não excluindo ou 
reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pela PMJ; 
 9.1.4 Arcar com a responsabilidade integral de todo ou qualquer dano ou prejuízo que cause ao 
PMJ e/ou terceiros, resultantes da execução do Contrato, ou ocorridos durante o tempo em que 
a mesma estiver à sua disposição, desde que a responsabilidade pelo evento seja a si imputada; 
 9.1.5 Arcar com a responsabilidade integral do pagamento de qualquer imposto e taxas de 
qualquer natureza decorrentes do objeto deste Contrato; 
 
9.1.6 Fornecer os objetos constantes desta licitação, obedecendo às especificações descritas, 
especificadas e quantificadas, conforme discriminado no Anexo I - Termo de Referência; 
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9.1.7 Aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 
necessárias até o limite de 25% (vinte e cinco) por cento, do valor inicial atualizado do contrato. 
 
9.1.8 Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações nele 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão Presencial nº 
013/2013. 
 9.1.9 Deverá a CONTRATADA atender prontamente todas as recomendações da 
CONTRATANTE, que visem a regular execução do presente contrato.  
9.1.10 Além dos casos comuns, implícitos ou expressos neste Contrato, nas especificações e 
nas leis aplicáveis à espécie, cabe exclusivamente à Contratada: 
 

1. Executar os serviços em conformidade com as especificações constantes neste Contrato, 
independentemente de transcrição e de acordo com o constante nas Ordens de serviço a 
serem emitidas através da Secretaria Municipal de Administração. 

 
2. Dar ciência ao CONTRATANTE, imediatamente e por escrito, sobre qualquer 

anormalidade que verificar na execução do presente contrato. 
 

3. Arcar com as despesas decorrentes da execução do presente Contrato. 
 

4. Prestar imediatamente os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE. 
 

5. Fiscalizar o perfeito cumprimento do presente contrato a que se obrigou, cabendo-lhe, 
integralmente, o ônus decorrente. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que 
será exercida pelo CONTRATANTE; 

 
6. Responder por todo e qualquer dano que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, 

ainda que culposo, praticado por seus prepostos, empregados ou mandatário não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo 
CONTRATANTE; 

 
7. Responder perante o CONTRATANTE por qualquer tipo de autuação ou ação que venha 

a sofrer em decorrência do presente contrato, assegurando ao CONTRATANTE o 
exercício do direito de regresso, eximindo-o de toda e qualquer solidariedade ou 
responsabilidade; 

 
8. Não caucionar ou utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira; 

 
9. Manter todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no ato convocatório, 

durante toda a execução do contrato. 
 

10. O CONTRATADO fica obrigado a reparar, corrigir, refazer, às suas expensas, no total ou 
em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
resultantes da execução dos serviços ou de materiais empregados.  

 
11. O CONTRATADO será responsável por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do presente contrato. 
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12. Fornecer à CONTRATANTE, sempre que solicitada pela mesma ou pelo Gestor do 
contrato, a relação nominal de empregados encarregados de executar o serviço 
contratado, indicando o número da carteira de trabalho, a data da contratação e do 
registro no Ministério do Trabalho, atualizando as informações, no prazo máximo de 05 
(cinco) dias, em caso de substituição de qualquer empregado, bem como, todo e 
qualquer documento que deverá ser entregue no prazo de 10 (dez) dias úteis. 

 
13. Efetuar o pagamento de seus empregados no prazo da Lei, independentemente do 

recebimento da fatura; 
 

14. Dotar seus empregados de equipamentos de proteção individual (segurança), quando 
necessários conforme preceituado pela Norma de Segurança e Medicina do Trabalho. 

 
15. Pagar todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da 

execução deste Contrato, especialmente o INSS, FGTS e ISS, anexando a cada fatura 
apresentada à CONTRATANTE, a comprovação do efetivo recolhimento dos valores 
correspondentes à fatura do mês anterior, vedada a apresentação de Certidões 
Negativas como comprovação do pagamento dos encargos mencionados; 

 
16. Cumprir rigorosamente as normas e condições estabelecidas no edital; 

 
17. Cumprir rigorosamente os horários e o calendário escolar de 2013, se responsabilizando 

em levar o(s) aluno(s) para sua(s) residência(s) para o caso de descumprimento dos 
horários estabelecidos; 

 
18. Atender ao disposto nas normas de trânsito Federal e Estadual; 

 
19. Contratar seguro de passageiros e mantê-lo vigente por todo o exercício de 2013; 

 
20. Manter os veículos em perfeitas condições de uso e seus acessórios tais como: extintor 

de incêndio, estofamento, vidros, toda parte elétrica e sinalizadores, pneus inclusive o 
“step”, chave de roda, cabo de força, macaco e demais ferramentas. 

 
21. Apresentar na data da assinatura do presente contrato, termo de autorização específico 

para cada veículo a ser utilizado no transporte objeto deste contrato, especificando as 
condições do credenciamento fornecido pelo DETRAN-ES. 

 
22. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA os possíveis danos causados por 

colisões, roubo e incêndios aos veículos utilizados na locação objeto do Contrato, ou a 
terceiros. 

 
23. Fica proibido o transporte de pessoas que não sejam estudantes salvo com expressa 

autorização do Gestor do contrato. 
 

24. Os veículos deverão ser apresentados diariamente nas correspondentes bases, em 
perfeito estado de conservação, funcionamento e limpeza, no horário estabelecido, 
abastecidos na capacidade máxima dos respectivos reservatórios de combustível. 

 
25. Além dos deslocamentos por interesse da CONTRATADA, também são considerados 

ausências e deslocamentos não justificados, os que ocorrem nos casos em que os 
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veículos forem retirados de circulação para manutenção prevista e/ou corretiva, e os que 
ocorrem quando forem recusados os veículos, a critério do Gestor do Contrato, devido a 
deficiência que comprometam a segurança ou normalidade do transporte, inclusive 
motorista sem condições físicas ou submetidos à jornada de trabalho excessiva. 

26. Na execução dos serviços objeto deste Contrato, deverá ser utilizado motoristas 
devidamente habilitados para a função. 

 
27. A CONTRATADA empregará um número adequado de motorista, de forma que os 

mesmos possam gozar os repousos previstos em Lei. 
 

28. A CONTRATADA deverá manter de reserva um número mínimo de veículos para 
substituição em casos eventuais. 

 
29. Entregar ao Gestor do Contrato Planilha contendo a freqüência diária devidamente 

datados especificando a que item do objeto deste instrumento se referem, ate o terceiro 
dia útil do mês subseqüente a prestação do serviço.  

 
30. Após a entrega da freqüência diária o Gestor do contrato terá o prazo de 10 dias úteis 

para elaborar a planilha de pagamento e devolver para o CONTRATADO para que este 
possa emitir a devida nota fiscal. 

 
31. A CONTRATADA deverá submeter os veículos à vistoria do gestor do contrato sempre 

que solicitado pelo mesmo.  
 

32. A CONTRATADA deverá disponibilizar ao gestor do contrato o endereço de todos os 
motoristas e se possível um meio de comunicação, como telefone e outros. 

 
33. Os veículos deverão obrigatoriamente usar as faixas amarela de identificação de veiculo 

escolar de acordo com as normas do DETRAN, salvos os casos de veículos de transporte 
intermunicipal, além dos cintos de segurança para todas os passageiros.  

34. O motorista deve estar uniformizado sempre que estiver em serviço. 
 
CLÁUSULA NONA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
10.1 - A CONTRATANTE deverá assegurar à CONTRATADA condições para o regular o 
cumprimento das obrigações desta última, inclusive realizando o pagamento pelo serviço na 
forma do ajustado entre as partes.   
10.1.2 - A fiscalização da execução do objeto do presente contrato será feita pelo Contratante, 
através da secretaria requisitante, por intermédio de seu(a) Secretário(a), ou por servidor 
designado, que será responsável como forma a fazer cumprir rigorosamente as especificações, 
prazo, e condições deste Contrato, e ainda: 
 
a) fornecer sempre que solicitado toda(s) a(s) informação(ões) relacionada(s) com a prestação 
dos serviços do objeto deste contrato; 
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CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO - Havendo interesse público, o presente contrato poderá 
ser rescindido de pleno direito, independentemente de notificação judicial, não importando com 
isso, no pagamento de qualquer indenização à Contratada. 
 11.1 - Constituem motivo para rescisão do contrato: 
 
11.1.1 - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações ou prazos; 
 
11.1.2 - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e prazos; 
 
11.1.3 - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade 
da conclusão dos serviços, nos prazos estipulados; 
 
11.1.4 - o atraso injustificado no início do serviço; 
 
11.1.5 - a paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração; 
 
11.1.6 - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem, 
a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitidas no edital e no contrato;  
11.1.7 - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;  
11.1.8 - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do art. 
67 desta Lei;  
11.1.9 - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 
 
11.1.10 - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 
 
11.1.11 - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato;  
11.1.12 - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 
 
11.1.13 - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva 
da execução do contrato.  
11.1.14 - o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração 
decorrentes dos serviços, ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de 
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado ao contratado o 
direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a 
situação;  
11.1.15 - a supressão, por parte da Administração, das compras, acarretando modificação do 
valor inicial do contrato além do limite permitido no § 1o do art. 65 desta Lei;   
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11.1.16 - a não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução 
dos serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas 
no projeto; 
 
11.1.17 – descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sanções penais 
cabíveis. 
 11.2 A rescisão do contrato poderá ser: 
 
11.2.1 Determinada por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 
incisos 11.1.1 à 11.1.13 do item 11.1;  
11.2.2 Amigável, por acordo entre as partes e reduzida a termo no processo da licitação, desde 
que haja conveniência para a administração.  
11.2.3 Judicial, nos termos da legislação. 
 
11.2.4 - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada pela autoridade competente. 
 11.3 A inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências 
contratuais e as previstas em lei, bem como a aplicação das multas e penalidades previstas 
neste instrumento. 
 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS PENALIDADES - A Contratada deverá observar 
rigorosamente as condições estabelecidas para o serviço do objeto deste contrato, sujeitando-se 
as penalidades constantes no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e nos artigos 86 e 87 da lei nº 8.666/93 
e suas alterações, a saber: 
 
12.1 Pela recusa em aceitar o pedido do serviço e/ou instrumento equivalente, dentro do prazo 
estabelecido, a Contratada se sujeitará à multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do 
contrato. 
 
12.2 Salvo ocorrência de caso fortuito ou de força maior, devidamente justificada e comprovada, 
o não cumprimento, por parte da Contratada das obrigações assumidas, ou a infringência de 
preceitos legais pertinentes, serão aplicadas, segundo a gravidade da falta, as seguintes 
penalidades: 
 
a)  multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia, calculada sobre o valor do serviço realizado 
com atraso, até o décimo dia corrido; após o que, aplicar-se-á a multa prevista na alínea “b”; 
 b) multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da inadimplência referente aos itens 
constante da ordem de serviço, na hipótese de qualquer das obrigações assumidas; 
 
c) cancelamento da contratação e suspensão temporária do direito de licitar com o Contratante, 
bem como o impedimento de com ele contratar, pelo prazo de até 02 (dois) anos, na hipótese de 
descumprimento integral de, no mínimo, uma Ordem de serviço ou descumprimento parcial de 
mais de uma Ordem de serviço, sendo assegurado o direito de defesa. 
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d) Constatada a inveracidade de qualquer das informações fornecidas pela Contratada, esta 
sofrerá suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com o Contratante 
pelo prazo de 12 (doze) meses, sendo assegurado o direito de defesa. 
 
12.3 multa administrativa, conforme discriminação abaixo: 
 
1) Em caso de atraso no horário de busca e/ou entrega dos alunos será aplicável ao contratado 
multa de valor equivalente a: 
 
I – 0 a 15 min ---------------- R$50,00 
II – 16 a 30 min ------------- R$100,00 
III – 31 a 60 min ------------ R$150,00 
 
2) Em caso de interrupção na busca e/ou entrega dos alunos, considerando-se  o mês de 
prestação  dos  serviços, será aplicável  ao contratado multa de valor equivalente a: 
 
I – 1o dia de interrupção ----------------- 150,00 por busca ou entrega; 
II – 2o dia de interrupção --------------- 200,00 por busca ou entrega; 
III – para cada dia posterior-------------- acréscimo de 50,00 por busca ou entrega, sobre o preço 
do dia de interrupção anterior. 
 
3) Em caso de transporte de pessoas estranhas ao quadro de alunos ou de trabalhadores do 
sistema municipal de ensino: 
 
I – de 01 a 03 pessoas ------------- R$50,00 por pessoa; 
II – a partir do 4o caroneiro -------- R$75,00 por pessoa; 
 
4) Por reclamação dos beneficiários do serviço devidamente comprovada em processo 
administrativo, desde que não se refiram aos itens anteriores:  
 
I – 1º reclamação----------------------------------------------------------R$ 150,00 
II _ a cada nova reclamação será acrescentado mais ----------R$150,00 
 
c) As multas aplicadas não eximirão das sanções legais previstas no Edital e na Lei de 
Licitações e serão deduzidas dos créditos em favor do contratado.  
12.4 A aplicação de multas aqui referidas, independerá de qualquer interpelação, notificação ou 
protesto judicial, sendo exigíveis, desde a data do ato, fato ou omissão que tiver dado causa à 
notificação extrajudicial. 
 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA O presente contrato terá sua vigência 
iniciada na data de emissão da “Ordem de Serviços”, e vencimento em 31 de Dezembro de 
2013.   
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS - Naquilo em que for omisso, o 
presente instrumento contratual, reger-se-á pelas Leis nº 10.520/02 e 8.666/93 e pelas 
condições estabelecidas no Pregão Presencial nº 013/2013.   
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICIDADE DO CONTRATO - A administração 
Municipal deverá publicar o resumo deste Instrumento de Contrato até o quinto dia útil do mês 
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subseqüente ao mês de assinatura, na Imprensa oficial, em conformidade com o parágrafo único 
do art. 61 da lei 8666/93.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO - Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do 
presente instrumento Fica eleito o Foro da Comarca de Jaguaré - ES, por mais privilegiado que 
outros sejam. 
 16.1 E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de 
igual teor e forma, na presença de testemunhas. 
 
 
 

Jaguaré/ES, 22 de fevereiro de 2013. 
 
 

 
 
 
 

_______________________________ 
Rogério Feitani 

Prefeito Município de Jaguaré 
CONTRATANTE 

 
 
 

______________________________ 
Valdeny Pião Giovanelli 
Sócia Administradora 

JAGUARÉ TRANSPORTES LTDA-ME CONTRATADO 
 
 
 

 


