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 CONTRATO Nº 010/2022 

 
Contrato de Prestação de Serviços que entre si celebram o 
MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES e a Empresa 
COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIÃO SUDOESTE 
SERRANA - COOPTAC. 
 

 
PREÂMBULO: O MUNICÍPIO DE AFONSO CLÁUDIO/ES, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.562/0001-41, com sede à Praça da Independência, nº 341, Centro, 
Afonso Cláudio/ES, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Luciano Roncetti Pimenta, 
brasileiro, casado, funcionário público federal, portador do CPF nº 114.860.767-69 e RG MG-
17.640.30-9, residente e domiciliado em Afonso Cláudio/ES, adiante denominado simplesmente 
CONTRATANTE e a empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIÃO SUDOESTE SERRANA -
COOPTAC, com sede à Rodovia Sebastião Alves de Lima, nº 502, João Valim, Afonso Cláudio/ES, inscrita 
no CNPJ sob o nº 05.694.832/0001-79, neste ato representado pelo Diretor Presidente, Sr. Valteci 
Will,  brasileiro, casado, portador do CPF  nº 978.359.787-68 e RG nº 871.682 SPTC- ES, residente e 
domiciliado na localidade de Córrego Bom Será, Pontões, Afonso Cláudio/ES, denominada 
CONTRATADA, ajustam o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, nos termos da Lei 
Federal Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações e de acordo com o Edital de Pregão 
PRESENCIAL Nº 001/2022, nos autos do Processo Nº 11879/2021, parte integrante deste 
instrumento, independentemente de transcrição, juntamente com a proposta apresentada pela 
Contratada, ficando, porém, ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que 
contrariem as disposições deste Contrato, que se regerá pelas cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO:  
1.1 - Fica estabelecido o regime de “execução indireta”, sob forma de “empreitada por preço unitário”, 
nos termos do art. 10, II, “b” da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO: 
2.1 - Constitui objeto do presente Contrato a prestação de serviços contínuos de transporte escolar 
para atender os alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, nas Etapas de Educação Infantil 
e Ensino Fundamental, de acordo com as especificações e quantidades descritas no Termo de 
Referência - Anexo I e I-A do Edital de Licitação, parte integrante deste instrumento independente 
de transcrição. 
 
2.2 - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: 
2.2.1 - Os serviços deverão ser prestados, com exclusividade, de acordo com as respectivas 
necessidades operacionais e especificidades pertinentes, no Município de Afonso Cláudio, objetivando 
o transporte escolar de alunos, com ou sem deficiência, em local próximo às suas residências, 
combinado como ponto de encontro, às dependências das escolas da Rede Municipal de Ensino; 
2.2.2 - Os veículos utilizados serão de propriedade da própria Contratada, devendo ser disponibilizados 
à Contratante em perfeitas condições de utilização e a apresentação com os equipamentos 
obrigatórios, devendo possuir todas as licenças regularizadas, conforme as legislações de rodovias, 
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transporte rodoviário de passageiros, seguro para os transeuntes e encargos sociais e fiscais. Ou seja, 
todas as despesas diretas e indiretas inerentes ao objeto; 
2.2.3 - Os veículos utilizados para prestar o serviço de transporte escolar deverão ser conduzidos pelo 
condutor devidamente cadastrado no mesmo registro do veículo, nos termos da legislação em vigor; 
2.2.4 - Os alunos deverão ser transportados exclusivamente sentados, conforme as normas de 
circulação, utilizando os equipamentos de segurança e respeitando a legislação em vigor; 
2.2.5 - O embarque e desembarque dos alunos deverão ser feitos com segurança nos pontos definidos 
pelos estabelecimentos de ensino e pela Secretaria Municipal de Educação, em áreas externas das 
escolas, ou em áreas de estacionamento na via pública, devidamente regulamentadas pelo órgão 
executivo de trânsito ou pela municipalidade; 
2.2.6 - Os pontos de parada para embarque e desembarque dos alunos se restringem aos locais 
devidamente regulamentados no estabelecimento de ensino e na Secretaria Municipal de Educação; 
2.2.7 - Os itinerários do Transporte Escolar deverão ser estabelecidos de comum acordo entre os 
credenciados e sua clientela (pais ou responsáveis pelos estudantes), buscando as condições mais 
seguras de trânsito e atendendo às demais exigências dos respectivos órgãos executivos de trânsito 
competentes, bem como deverão manter em seus veículos relação dos escolares com seus endereços, 
contatos telefônicos dos responsáveis e horários de embarque e desembarque nos estabelecimentos 
escolares; 
2.2.8 - Em obediência ao Art. 5º da Instrução de Serviço DETRAN/ES Nº 93, de 23 de junho de 2016, as 
vistorias são obrigatórias e deverão ser realizadas semestralmente obedecidas o calendário incluso no 
presente artigo citado; 
2.2.9 - Independentemente das vistorias previstas na legislação de trânsito, os veículos utilizados no 
transporte dos alunos deverão ser mantidos em perfeito estado de conservação e limpeza; 
2.2.10. No transporte de escolares, com até 09 (nove) anos de idade, é obrigatória a presença de 
acompanhante, com idade mínima de 18 (dezoito) anos, devidamente cadastrados no órgão 
competente, conforme Instrução de Serviço DETRAN/ES Nº 011, de 13 de fevereiro de 2014; 
2.2.11 - O transporte de menores de 10 (dez) anos de idade, deverá ser realizado em conformidade 
com a Resolução do CONTRAN nº 277/2008 alterações, através das Resoluções CONTRAN Nºs 533, de 
17 de junho de 2015 e 541, de 15 de julho de 2015. 
2.2.12 - Fica estabelecido um limite de 15 (quinze) minutos para o recolhimento dos alunos, que serão 
transportados aos seus respectivos domicílios ou paradas de ônibus, dentro das rotas estabelecidas 
neste edital. 
2.2.13 - 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 
Instituição de Ensino ou pela Secretaria Municipal de Educação. 
2.2.14 - 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. 
2.2.15 - 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. 
2.2.16 - A Contratada não poderá transportar alunos, fora do horário das aulas, para qualquer outra 
atividade, sem autorização da Secretaria Municipal de Educação, 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, salvo nos casos autorizados por escrito pela SEMED. 
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2.2.17 - 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.  
2.2.18 - A Contratada fica obrigada a afastar ou substituir dentro de 24 horas, sem ônus para o 
Município, qualquer funcionário que, por solicitação da Fiscalização, não deva continuar a participar 
da execução dos serviços, desde que devidamente justificado. 
2.2.19 - O motorista e o monitor também serão identificados com crachá, devidamente uniformizados, 
indicando o nome da empresa.  
2.2.20 - O motorista e o monitor deverão zelar para que os alunos permaneçam sentados, priorizando 
a capacidade do veículo e usem corretamente o cinto de segurança.  
2.2.21 - O motorista e o monitor deverão zelar para que os alunos embarquem e desembarquem do 
veículo nos locais indicados no contrato, zelando pela segurança dos mesmos. 
2.2.22 - O motorista e o monitor deverão manter a porta do veículo fechada, durante todo o percurso.  
2.2.23 - O motorista e o monitor deverão comunicar à Unidade Escolar e SEMED, de imediato, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique durante a execução dos serviços.   
2.2.24 - A documentação relativa ao veículo e ao motorista deverá manter-se em ordem e de posse do 
condutor.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO, DA REVISÃO E DO REAJUSTAMENTO  
3.1 - O valor total do contrato é de R$ 323.582,25 (trezentos e vinte e três mil, quinhentos e oitenta 
e dois reais e vinte e cinco centavos), conforme anexo. 
3.1.1 - Pela prestação de serviços, o Contratante pagará mensalmente à Contratada, correspondente 
aos serviços efetivamente prestados (quilometragem percorrida x dias letivos x valor do quilômetro) 
e nele deverão estar inclusos todas as espécies de tributos, diretos e indiretos, encargos sociais, 
seguros, fretes, material, mão-de-obra, instalações e quaisquer despesas inerentes ao contrato.  
3.2 - Em caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão adotados os critérios de revisão 
ou reajustamento, conforme o caso, como forma de restabelecer as condições originalmente 
pactuadas.  
3.3 - A revisão poderá ocorrer a qualquer tempo da vigência contratual, desde que a parte interessada 
comprove a ocorrência de fato imprevisível, superveniente à formalização da proposta, que importe, 
diretamente, em majoração ou minoração de seus encargos. 

3.3.1 - Em caso de revisão, a alteração do preço ajustado, além de obedecer aos requisitos 
referidos no item anterior, deverá ocorrer de forma proporcional à modificação dos encargos, 
comprovada minuciosamente por meio de memória de cálculo a ser apresentada pela parte 
interessada.  
3.3.2 - Dentre os fatos ensejadores da revisão, não se incluem aqueles eventos dotados de 
previsibilidade, cujo caráter possibilite à parte interessada a sua aferição ao tempo da 
formulação/aceitação da proposta, bem como aqueles decorrentes exclusivamente da 
variação inflacionária, uma vez que inseridos, estes últimos, na hipótese de reajustamento.  
3.3.3 - Não será concedida a revisão quando:  
a) ausente a elevação de encargos alegada pela parte interessada;  
b) o evento imputado como causa de desequilíbrio houver ocorrido antes da formulação da 
proposta definitiva ou após a finalização da vigência do contrato;  
c) ausente o nexo de causalidade entre o evento ocorrido e a majoração dos encargos 
atribuídos à parte interessada;  
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d) a parte interessada houver incorrido em culpa pela majoração de seus próprios encargos, 
incluindo-se, nesse âmbito, a previsibilidade da ocorrência do evento.  
e) houver alteração do regime jurídico-tributário da Contratada, ressalvada a hipótese de 
superveniente determinação legal 
3.3.4 - A revisão será efetuada por meio de aditamento contratual, precedida de análise da 
Procuradoria Municipal.  

3.4 - O reajuste será adotado, obrigatoriamente, como forma de compensação dos efeitos das 
variações inflacionárias, desde que decorrido 12 (doze) meses, a contar do término da vigência da 
proposta comercial apresentada ou da data do último reajustamento, de acordo com a Lei nº 10.192, 
de 14 de fevereiro de 2001. 

3.4.1 - O reajuste do preço contratado levará em consideração o Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor - INPC, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, ou 
outro índice que vier a substituí-lo.  
3.4.2 - Compete à Contratada a iniciativa e o encargo do cálculo minucioso de cada reajuste a 
ser aprovado pelo Contratante, juntando-se a respectiva discriminação dos serviços e 
memorial de cálculo do reajuste, e demais documentos comprobatórios do reajuste pleiteado.  
3.4.3 - O reajuste será efetuado por meio de simples apostilamento, nos termos do artigo 65, 
parágrafo 8º, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

3.5 - A criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos, quando ocorridas após a data de 
apresentação da proposta definitiva e desde que acarretem comprovada repercussão no equilíbrio 
econômico-financeiro deste contrato, implicarão a revisão de preços para mais ou para menos, 
adotando-se como índice de correção a alíquota prevista na lei respectiva.  
3.6 - As revisões e reajustes a que o contratado fizer jus mas que não forem requeridas formalmente 
durante a vigência deste Contrato serão consideradas renunciadas com a assinatura da prorrogação 
contratual com base no art. 57, inc. II, da Lei Federal nº 8.666/93, ou com o encerramento do Contrato.  
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
4.1 - A Contratante pagará à Contratada, até o 15º (décimo quinto) dia útil do mês subsequente à 
prestação do serviço, mediante a apresentação Nota Fiscal/Fatura correspondente, devidamente 
aceita pela Contratante, vedada antecipação. 
4.2- O Preenchimento e envio das Notas Fiscais/Faturas deverá ser conforme a legislação vigente, 
devendo constar ainda o número do contrato correspondente e demais especificações dos serviços 
prestados. 
4.3 - A efetuação do pagamento fica condicionado ainda à informação do Setor Requisitante de que os 
serviços foram regularmente executados e à apresentação dos Certificados de Regularidade Fiscal e 
Trabalhista por parte da Contratada. 
4.4 - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada enquanto pendentes quaisquer critérios exigidos 
nos subitens anteriores, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção 
monetária. 
4.5 - O pagamento poderá ser suspenso no caso de não cumprimento de quaisquer das obrigações que 
possam, de qualquer forma, prejudicar o interesse do Município. 
4.6 - A Contratante não se responsabilizará por quaisquer autuações fiscais ou gravames futuros, 
decorrentes de interpretações errôneas, por parte da Contratada, nas aplicações de impostos, suas 
alíquotas, suspensões, base de cálculo, isenções etc. 
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4.7 - Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para 
correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de 
apresentação na nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pela Contratante. 
4.8 - A Contratante poderá deduzir do pagamento importâncias que, a qualquer título, lhe forem 
devidas pela Contratada, em decorrência de inadimplemento do Contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA CONTRATUAL E DO INÍCIO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 
5.1 - O prazo de vigência contratual terá início no dia da assinatura do instrumento e duração de 12 
(doze) meses.  
5.1.2 - O prazo de vigência contratual poderá ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitado 
a 60 (sessenta) meses, nos termos do que dispõe o art. 57, inciso II da Lei 8.666/93 e Parecer/Consulta 
TC/ES-018/2015 - Plenário, mediante prévia justificativa, autorização da Autoridade competente e 
manifestação formal da Procuradoria Municipal. 
5.2 - A execução dos serviços deverá iniciar no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis à contar do 
início da vigência do contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS FONTES DE RECURSOS: 
6.1 - A despesa decorrente da presente Contrato correrá à conta do orçamento Municipal, destinado 
à Secretaria Municipal de Educação, referente ao exercício de 2021, à saber: 09 01 12 361 
Projeto/Atividade: 2.063 - Manutenção do Transporte Escolar da Rede Municipal - Elemento de 
Despesa: 33903900000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica - Fontes de Recursos: 
11200000000 - Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação, 11130000000 -
Transferência do Salário Educação. 
6.1.1 - No exercício subsequente, a despesas correrá à conta de dotação orçamentária que lhe for 
destinada, indicando-se, oportunamente, o crédito para sua cobertura.  
 
CLÁUSULA SETIMA - DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES: 
7.1 - Compete à CONTRATADA: 
7.1.1 - Garantir as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 
generalidade, cortesia e qualidade, de acordo com o previsto na legislação, as especificações técnicas 
e demais condições previstas nas resoluções/instruções do DETRAN e CONTRAN; 
7.1.2 - Fornecer administrativamente, a todo e qualquer usuário, as informações por ele solicitadas e 
relativas especificamente ao seu veículo e ao seu credenciamento junto ao DETRAN/ES; 
7.1.3 - Trajar-se adequadamente ficando proibido o uso de short, minissaias e calçados abertos que 
não se fixem aos pés; 
7.1.4 - Conduzir os passageiros até o destino final sem interrupção voluntária da viagem; 
7.1.5 - Aproximar o veículo da guia da calçada para efetuar o embarque e o desembarque dos 
passageiros; 
7.1.6 - Orientar os passageiros, 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; 
7.1.7 - Afixar nos veículos os documentos na forma exigida pelas Resoluções do DETRAN/ES, e usar 
ostensivamente uma credencial de identificação de condutor; 
7.1.8 - Recolher, guardar e, posteriormente, entregar qualquer objeto esquecido no veículo; 
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7.1.9 - Providenciar o imediato transporte dos passageiros sempre que o veículo credenciado for 
imobilizado por problemas técnicos/mecânicos, impedido de movimentação com segurança ou 
fiscalização, viabilizando, para isso, meio de transporte adequado e seguro para condução dos 
passageiros. Neste caso o veículo deve estar devidamente licenciado e concluirá o percurso em caráter 
de emergência, devendo o condutor, em prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informar à Coordenação 
do Transporte Escolar, na Secretaria Municipal de Educação; 
7.1.10 - Permitir e facilitar a ação da fiscalização pela Contratante e pelas autoridades de trânsito; 
7.1.11 - Manter atualizado o registro do transporte de passageiros, o cadastro dos veículos, 
condutores, apresentando e revalidando quaisquer documentos previstos nas resoluções do 
DETRAN/ES; 
7.1.12 - Fornecer ao DETRAN/ES e a fiscalização de trânsito, quando solicitado, as informações relativas 
aos registros de velocidade e vistoria do cronotacógrafo; 
7.1.13 - Responsabilizar-se diretamente pela conduta de seus condutores; 
7.1.14 - Utilizar para condução dos veículos apenas condutores cadastrados na forma das Resoluções 
do DETRAN/ES e que não estejam proibidos de dirigir, em virtude de suspensão ou da cassação da 
Carteira Nacional de Habilitação pela autoridade de trânsito, na forma da legislação de trânsito; 
7.1.15 - Submeter à vistoria do veículo, sempre que solicitado pelo DETRAN/ES; 
7.1.16 - Dotar e manter em perfeito estado de funcionamento os equipamentos obrigatórios previstos 
na legislação de trânsito; 
7.1.17 - Manter todas as condições iniciais de credenciamento, inclusive quanto aos veículos e 
condutores; 
7.1.18 - O monitor deverá ter nível de escolaridade correspondente ao ensino fundamental completo 
e deverá permanecer no veículo durante todo o período de operação, auxiliando no embarque e 
desembarque dos alunos e zelando, igualmente, pela vigilância e segurança dos alunos transportados; 
7.1.19 - A empresa contratada fica obrigada a atender às Unidades Escolares observando o horário de 
início 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 início das aulas e recolhidos 
somente após o término das mesmas. 
7.1.20 - Seguir as orientações da PORTARIA CONJUNTA SEDU/SESA Nº 01-R, de 08 de agosto de 2020, 
Capítulo XI, referente à higienização dos veículos, afastamento social e outras medidas durante a 
pandemia de Covid-19. 
 
7.2 - Compete à CONTRATANTE:  
7.2.1 - Efetuar o pagamento nos termos estabelecidos neste Termo de Referência; 
7.2.2 - Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços; 
7.2.3 - Fiscalizar os serviços, objeto deste Termo de Referência, designando servidor para acompanhar 
a execução do contrato, podendo sustar, recusar, mandar fazer ou desfazer qualquer serviço que não 
esteja de acordo com as exigências estipuladas tanto nesse Termo quanto no instrumento contratual; 
7.2.4 - Rejeitar, no todo ou em parte, serviço executado em desacordo com o contrato; 
7.2.5 - Observar que durante a vigência contratual sejam cumpridas todas as obrigações assumidas 
pela empresa a ser contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no processo licitatório; 
7.2.6 - Assegurar o livre acesso dos empregados da empresa a ser contratada, quando devidamente 
uniformizados e identificados, aos locais de embarque e desembarque dos passageiros a ser 
transportados; 



PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO 

 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

___________________________________________________________ 
 

 
Praça da Independência, nº 341 - Centro - Afonso Cláudio/ES - CEP. 29.600-000 - Tel. 27 3735.4000 - Página 7 

  
  

7.2.7 - Manter registro dos alunos atendidos no transporte escolar, assim como registros das rotas e 
pontos de embarque e desembarque; 
7.2.8 - Proceder o pedido de transporte respeitando o prazo para a referida solicitação, sendo admitido 
o aproveitamento do traslado para a captura de outros passageiros no decorrer do mesmo, desde que 
previamente previsto; 
5.9 - Informar à empresa contratada, com antecedência, casos em que as atividades pedagógicas 
estendam-se após o horário costumeiro. 
 
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES: 
8.1 - O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o licitante contratado à aplicação de 
multa de mora, nas seguintes condições: 

8.1.1 - Fixa-se a multa de mora em 0,3 % (três décimos por cento) por dia de atraso, a incidir 
sobre o valor total reajustado do contrato, ou sobre o saldo reajustado não atendido, caso o 
contrato encontre-se parcialmente executado; 
8.1.2 - Os dias de atraso serão contabilizados em conformidade com o cronograma de 
execução dos serviços; 
8.1.3 - A aplicação da multa de mora não impede que a Administração rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sanções previstas no edital de licitação e na Lei 
8.666/93. 

8.2 - A inexecução total ou parcial do contrato ensejará a aplicação das seguintes sanções ao licitante 
contratado: 

(a) Advertência; 
(b) Multa compensatória por perdas e danos, no montante de até 10% (dez por cento) sobre 
o saldo contratual reajustado não executado pelo particular; 
(c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública Municipal, Direta ou Indireta, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
(d) Impedimento para licitar e contratar com a Administração Pública Municipal, Direta ou 
Indireta, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominações legais, especificamente nas hipóteses em que o licitante, 
convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de 
entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento 
da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do 
contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 
(e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, em toda 
a Federação, 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 o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
após decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea "c". 
8.2.1 - As sanções previstas nas alíneas "a", "c"; "d" e "e" deste item, não são cumulativas entre 
si, mas poderão ser aplicadas juntamente com a multa compensatória por perdas e danos 
(alínea "b"). 

8.3 - As sanções administrativas somente serão aplicadas mediante regular processo administrativo, 
assegurada a ampla defesa e o contraditório, observando-se as seguintes regras: 

(a) Antes da aplicação de qualquer sanção administrativa, a Administração deverá notificar o 
contratado, facultando-lhe a apresentação de defesa prévia. 
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(b) A notificação deverá ocorrer pessoalmente ou por correspondência com aviso de 
recebimento, indicando, no mínimo: a conduta do contratado reputada como infratora, a 
motivação para aplicação da penalidade, a sanção que se pretende aplicar, o prazo e o local 
de entrega das razões de defesa. 
(c) O prazo para apresentação de defesa prévia será de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação, exceto na hipótese de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) 
dias consecutivos, devendo, em ambos os casos, ser observada a regra do art. 110 da Lei 
8.666/1993; 
(d) O contratado comunicará a Administração as mudanças de endereço ocorridas no curso da 
vigência do contrato, considerando-se eficazes as notificações enviadas ao local anteriormente 
indicado, na ausência da comunicação. 
(e) Ofertada a defesa prévia ou expirado o prazo sem que ocorra a sua apresentação, o órgão 
promotor do certame proferirá decisão fundamentada e adotará as medidas legais cabíveis, 
resguardado o direito de recurso do licitante que deverá ser exercido nos termos da Lei 
8.666/1993. 
(f) O recurso administrativo a que se refere a alínea anterior será submetido à análise da 
Procuradoria Municipal. 

8.4 - Os montantes relativos às multas moratória e compensatória aplicadas pela Administração 
poderão ser cobrados judicialmente ou descontados dos valores devidos ao licitante contratado, 
relativos às parcelas efetivamente executadas do contrato. 
8.5 - Nas hipóteses em que os fatos ensejadores da aplicação das multas acarretarem também a 
rescisão do contrato, os valores referentes às penalidades poderão ainda ser descontados da garantia 
prestada pela contratada. 
8.6 - Em qualquer caso, se após o desconto dos valores relativos às multas restar valor residual em 
desfavor do licitante contratado, é obrigatória a cobrança judicial da diferença. 
8.7 - Sem prejuízo da aplicação das sanções acima descritas, a prática de quaisquer atos lesivos à 
administração pública na licitação ou na execução do contrato, será objeto de imediata apuração 
observando-se o devido processo legal. 
 
CLÁUSULA NONA - DA RESCISÃO: 
9.1 - A rescisão do Contrato poderá ocorrer nas hipóteses e condições previstas nos artigos 78 e 79 da 
Lei nº 8.666/93, com aplicação do art. 80 da mesma Lei, se for o caso. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DOS ADITAMENTOS: 
10.1 - O presente Contrato poderá ser aditado, nas hipóteses previstas em Lei, após manifestação 
formal da Procuradoria Municipal. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA SUBCONTRATAÇÃO: 
11.1 - A Contratada não poderá ceder ou subcontratar, parcial ou totalmente os serviços objeto deste 
Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO VÍNCULO: 
12.1 - O presente não gera ao Contratado qualquer vínculo empregatício e ao Contratante nenhum 
encargo social ou trabalhista, sujeitando-se as partes aos princípios e normas estabelecidas pela Lei nº 
8.666/93 e suas alterações posteriores. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA FISCALIZAÇÃO: 
13.1 - A fiscalização será realizada pela Contratante, através de servidor da Secretaria Municipal de 
Educação, formalmente designado, responsável pelo acompanhamento e fiscalização da execução do 
contrato, competindo-lhe atestar a realização do serviço, observando as disposições deste Contrato, 
sem o que não será permitido qualquer pagamento.  
13.2 - No desempenho de suas atividades, é assegurado ao órgão fiscalizador o direito de verificar a 
perfeita execução do ajuste em todos os termos e condições. 
13.3 - A ação ou omissão total ou parcial do órgão fiscalizador não eximirá a Contratada da 
responsabilidade de executar o serviço com toda cautela e conforme ajustado.  
13.4 - Caberá à fiscalização exercer controle do cumprimento do contrato, em especial quanto à 
qualidade dos serviços executados, fazendo cumprir a lei e as disposições avençadas. 
13.5 - Verificada a ocorrência de irregularidade no cumprimento do contrato, a fiscalização tomará as 
providências legais e contratuais cabíveis, inclusive quanto à aplicação das penalidades previstas no 
referido Contrato e na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.  
13.6 - A fiscalização por parte da Administração Municipal não eximirá ou reduzirá em nenhuma 
hipótese, as responsabilidades da empresa contratada em eventual falta que venha a cometer, mesmo 
que não indicada pela fiscalização. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO: 
14.1 - O presente Contrato será publicado, em resumo, no Diário Oficial dos Municípios do Estado do 
Espírito Santo, dando-se cumprimento ao disposto no art. 61, parágrafo único da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO: 
15.1 - As partes elegem o Foro da Comarca de Afonso Cláudio/ES, para dirimir quaisquer questões 
oriundas da presente contratação. 
E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor e forma, na 
presença de 02 (duas) testemunhas. 
 
Afonso Cláudio/ES, em 21 de março de 2022. 
 
 

 
LUCIANO RONCETTI PIMENTA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AFONSO CLÁUDIO

 Contrato Nº 000010/2022

 COOPERATIVA DE TRANSPORTE DA REGIAO SUDOESTE SERRANA - COOPTAC

 CNPJ:  05.694.832/0001-79

 RODOVIA SEBASTIAO ALVES DE LIMA, 502 - JOAO VALIM - AFONSO CLAUDIO - ES - CEP: 29600000

ANEXO I - CONTRATO - CONTRATO Nº 000010/2022

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

 Pregão Presencial Nº 000001/2022  011879/2021

E-Mail Telefonecooptac@cooptac.coop.br  2737351720

Código    Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeItem Marca

00007039
BAIRRO CAMPO 21/ BOA FÉ/ EMPOÇADO-ALEGORIA/
BARRA DO FIRME/ INFÂNCIA/ EMPOÇADO 67.174,40205 327,680DL   001

00007040
BAIRRO CAMPO 21/ SÃO VICENTE/
EMPOÇADO-CAMPO 21/ RANCHO/ EMPOÇADO 57.801,80205 281,960DL   002

00007041
BAIRRO CAMPO 21/ EMPOÇADO-CAMPO 21/ BOA FÉ/
EM AGRÍCOLA 57.801,80205 281,960DL   003

00007042
BAIRRO  JOÃO VALIM/ SÃO VICENTE/ CENTRO/
GRAMA/ EMPOÇADO 79.146,40205 386,080DL   004

00007043 BAIRRO CAMPO 21/ SÃO VICENTE/  EM AGRÍCOLA 61.657,85205 300,770DL   005

 Total : 323.582,25


