
Prefeitura Municipal de Jaguaré 
Estado do Espírito Santo 

 

Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - Jaguaré-ES - CEP 29950.000 - CNPJ 27.744.184/0001-50 - Telefax 0XX-27-3769.2900.  

 
 
CONTRATO Nº 081/2013 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 064/2013 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 121.035/2013 
 
CONTRATO CELEBRADO ENTRE O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO 
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES E A EMPRESA JAGUARÉ TRANSPORTES LTDA-ME. 
 
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES, pessoa 
jurídica de direito público, com sede na Rua Paschoal, 313 – Centro – Jaguaré – ES, inscrito no 
CNPJ-MF sob o nº 14.088.281/0001-90, neste ato representado por seu Gestor o Senhor Evaldo 
Rocha; doravante denominado CONTRATANTE e, de outro lado, 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, resolvem firmar este contrato nos termos do 
procedimento licitatório - Pregão Presencial nº 064/2013, Processo nº 121.035/2013, conforme a Lei 
nº 8.666/1993 e Lei nº 10.520/2002, que se regerá mediante as Cláusulas e condições que 
subseguem: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E ESPECIFICAÇÃO 
1. O objeto do presente instrumento é prestação de serviços de transporte em atendimento a 
solicitação do Fundo Municipal de Assistência Social, do Município de Jaguaré/ES. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO 
1. A CONTRATANTE reserva-se o direito de não efetuar o pagamento do serviço prestado em 
desacordo com o previsto neste  contrato, podendo rescindi-lo, nos termos do art. 78, inciso I, da Lei 
Federal nº 8.666/93. 
2. A CONTRATANTE terá a competência para receber, autorizar, conferir e fiscalizar o objeto 
contratado, observados os artigos 73 a 76 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
1. São obrigações da CONTRATADA: 
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1.1 Executar o objeto desse contrato com qualidade e eficiência, dentro dos padrões e prazos exigidos 
pelo CONTRATANTE. 
1.2 Manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação devendo comunicar 
a CONTRATANTE, imediatamente, qualquer alteração que possa comprometer a manutenção do 
contrato. 
1.3 Responsabilizar-se por qualquer dano ou prejuízo advindo da má execução do objeto contratual 
perante terceiros, isentando o Contratante de qualquer ônus ou encargo a esse titulo. 
2. São obrigações do CONTRATANTE: 
2.1 Efetuar os pagamentos na forma da Cláusula Quarta. 
2.2 Fiscalizar a execução do objeto. 
2.3 Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para corrigir irregularidades observadas na execução 
do objeto. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO, FORMA DE PAGAMENTO 
1. O valor global do contrato será de R$ 79.650,00 (setenta e nove mil e seiscentos e cinqüenta reais) 
para o exercício de 2013. 
1. Pelo quilometro rodado, objeto desse contrato, a CONTRATADA receberá a importância de R$ 2,95 
(dois reais e noventa e cinco centavos). 
2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após apresentação da documentação, conforme 
informação emitida pelo responsável FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO 
MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES, dos quilômetros efetivamente rodados e cumprida todas as 
formalidades anteriores e este ato. 
2.1. O valor do pagamento será calculado, multiplicando-se o valor do quilômetro rodado pelo número 
de quilômetros efetivamente trabalhados. 
3. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer 
obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, 
obrigando-se ainda a manter regularmente em dia a sua condição de cadastrada e habilitada junto ao 
Cadastro de Fornecedores da Prefeitura Municipal de Jaguaré/ES. 
4. O pagamento será efetuado mediante a apresentação da seguinte documentação:  
a) Nota fiscal/ fatura discriminatória, em via única, devidamente atestada;  
b) CND - Certidão Negativa de Débitos para com a Previdência Social;  
c) CRF - Certidão de Regularidade de FGTS, expedida pela Caixa Econômica Federal; e  
d) Certidão de quitação de Tributos Federais, Estaduais, Municipais e Trabalhistas, na sede da 
CONTRATADA.  
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5. Ocorrendo erros na apresentação dos documentos fiscais, os mesmos serão devolvidos à 
CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir 
da data de apresentação da nova fatura, devidamente corrigida; 
6. A critério do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES, 
poderão ser utilizados os pagamentos devidos para cobrir possíveis despesas com multas, 
indenizações a terceiros, ou outras de responsabilidade da contratada. 
7. Somente serão efetuados os pagamentos às notas fiscais emitidas pela licitante participante do 
processo licitatório, ou seja, mesmo CNPJ. 
8. Os Documentos Fiscais deverão ser emitidos com os seguintes dados: 
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
CNPJ nº 14.088.281/0001-90 
INSCRIÇÃO ESTADUAL: isento. 
ENDEREÇO: Rua Paschoal, 313 – Centro – Jaguaré – ES. 
9. Retenção da Pessoa Jurídica 
9.1. Em cumprimento ao artigo 31 da Lei nº 8.212/91, e alterações posteriores, e Instruções 
Normativas vigentes no período da contratação editadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social, a 
CONTRATANTE reterá 11% (onze por cento) do salário de contribuição da Pessoa Jurídica(Artigo 
150, inciso II da Instrução Normativa nº 03 do MPS/SRP de 14/07/05). 
Parágrafo primeiro - como decorrência da retenção, a CONTRATANTE obriga-se a recolher ao INSS 
a importância retida em nome do CONTRATADO, por meio do Cadastro Especifico do INSS e com a 
razão social da empresa CONTRATANTE E CONTRATADA , até o dia 10 do mês seguinte ao da data 
da emissão da fatura, ou no primeiro dia útil subseqüente, se não houver expediente bancário no dia 
10. 
Parágrafo segundo - na emissão da fatura, a pessoa física CONTRATADA deverá destacar o valor 
da retenção, com o titulo de RETENÇÃO PARA PREVIDÊNCIA SOCIAL observada as regras da 
Instrução editadas pelo Instituto Nacional do Seguro Social. 
9.2. Em cumprimento ao Código Tributário Municipal, a CONTRATADA deverá destacar alíquota 
correspondente ao serviço prestado observando a Tabela I da referida Lei, calculada sobre o valor 
bruto da nota fiscal. 
Parágrafo primeiro - na emissão da nota fiscal de prestação de serviços, a empresa CONTRATADA 
deverá destacar o valor do imposto, no campo especifico observada a legislação pertinente. 
Parágrafo segundo - a falta de destaque do valor do imposto no documento fiscal autoriza que a 
CONTRATANTE proceda ao devido desconto sobre o titulo de cobrança ou devolva ao 
CONTRATADO para que seja providenciada a adequação. 
 



Prefeitura Municipal de Jaguaré 
Estado do Espírito Santo 

 

Avenida Nove de Agosto, 2326 - Centro - Jaguaré-ES - CEP 29950.000 - CNPJ 27.744.184/0001-50 - Telefax 0XX-27-3769.2900.  

 
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO 
Esta contratação vigorará até 31 de dezembro de 2013, contados da data de sua assinatura, podendo 
ser prorrogado tal prazo a juízo da administração Municipal por meio de Termo Aditivo, na 
conformidade da Lei 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
As despesas decorrentes da execução desse contrato correrão a conta de recursos específicos 
consignados no orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social, a saber: 
050 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
059 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
3.3.90.39.99 - Outros Serviços de Terceiros-PJ/Outras Despesas com locomoção 
Ficha 00092 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES E MULTAS 
1. Pela inexecução total ou parcial da contratação, o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
DO MUNICÍPIO DE JAGUARÉ/ES poderá, garantida prévia defesa, aplicar a CONTRATADA a 
extensão da falta ensejada, as penalidades previstas no Art. 87, da Lei 8.666/93 e no art. 7º da Lei 
10.520/02, na forma prevista no respectivo instrumento licitatório. 
2. O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela licitante vencedora, sem 
justificativa aceita pela Administração Municipal, resguardada os procedimentos legais pertinentes, 
poderá acarretar, nas seguintes sanções: 
a) Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do 
Contrato pela recusa em recebê-lo no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, após regularmente 
convocada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções previstas no art. 87 da Lei nº 8.666/93. 
a) Advertência escrita pelo descumprimento de cláusulas contratuais; 
b) Multa de mora no percentual correspondente a 0,3% (três décimos por cento), calculada sobre o 
valor total do Contrato, por dia de inadimplência na entrega, até o limite de 03 (três) dias úteis, 
caracterizando inexecução parcial. 
c) Multa de mora no percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, pela 
inadimplência além do prazo acima, caracterizando inexecução total do mesmo. 
d) Multa até o percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do Contrato, pelo 
descumprimento de cláusulas contratuais reincidentes. 
e) Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração 
Municipal por prazo de até 05 (cinco) anos, nos casos de descumprimento de cláusulas contratuais; e 
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f) 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, que será concedida sempre que a licitante vencedora 
ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada. 
3. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas na hipótese de caso fortuito, força maior, 
devidamente justificadas e comprovadas, a juízo da Administração. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
1. O contrato poderá ser rescindido, na forma do art. 79 da Lei 8.666/93, nos seguintes casos: 
1.1 por ato unilateral da CONTRATANTE nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do art. 78 
da Lei 8.666/93 e 1.2 amigável, por acordo entre as partes. 
2. Além das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, constituem causas de rescisão 
de contrato: 
2.1 Interromper a execução do objeto desse contrato por qualquer prazo, sem motivo que justifique e 
sem autorização expressa e escrita da CONTRATANTE; 
2.2 Não satisfizer as exigências da CONTRATANTE com relação as condições de execução do 
objeto. 
2.3 Se a CONTRATADA se conduzir dolosamente. 
2.4 Falência, concordata, dissolução ou insolvência da CONTRATADA, e, em se tratando de firma 
individual, por morte de seu titular. 
 
CLÁUSULA NONA - DA VINCULAÇÃO E DOS CASOS OMISSOS 
1. Este contrato está vinculado de forma total e plena ao Processo nº 121.035/2013, Pregão n° 
064/2013, que lhe deu causa, para cuja execução, exigir-se-á rigorosa obediência ao Edital e seus 
Anexos. 
2. Os casos omissos serão dirimidos nos termos da Lei Federal nº 8.666/93, com suas alterações 
posteriores. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DO FORO 
1. Fica eleito o foro da Comarca de Jaguaré/ES, para solucionar quaisquer dúvidas quanto a 
execução do presente contrato. 
 
E, por estarem justas, as partes firma o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma. 
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Jaguaré/ES, 18 de Abril de 2013. 
 
 

EVALDO ROCHA 
GESTOR DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 

CONTRATANTE 
 
 
 

VALDENY PIÃO GIOVANELLI - SÓCIA ADMINISTRADORA 
JAGUARÉ TRANSPORTES LTDA-ME 

CONTRATADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


