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Iúna/ES, 20 de novembro de 2020. 

 

DESPACHO 

 

REFERENTE A: 

CONTRATO Nº 30/2020 – A G TURISMO & LOCAÇÃO DE VEICULOS EIRELI 

PROCESSO Nº 4029/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2019 

 

 

Considerando que neste ano de 2020 o Brasil e o mundo enfrenta período de calamidade pública 

ocasionado pela pandemia do Covid-19; 

 

Considerando que as aulas na rede municipal de ensino permanecem suspensas até 30 de dezembro 

de 2020 conforme Decreto Municipal nº 095/2020; 

 

Considerando ainda a manifestação favorável a Decisão constante dos autos às fls. 4015/4021 do 

Senhor Secretário Municipal de Educação; 

 

Considerando que suspensões de até 120 (cento e vinte) dias podem ser impostas unilateralmente 

pela Administração e devem ser toleradas pelo Contratado, conforme preconiza o Artigo 78, XIV da 

Lei 8.666/93: 

 

XIV - a suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por 

prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, 

grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas 

suspensões que totalizem o mesmo prazo, independentemente do pagamento 

obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 

desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, 

nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 

obrigações assumidas até que seja normalizada a situação; 

 

Sendo assim, DETERMINO A SUPENSÃO POR ATÉ 120 DIAS, a partir da publicação deste ato na 

Imprensa Oficial do Estado do Espirito Santo, DAS ROTAS ANEXAS, referente ao CONTRATO Nº 

30/2020, firmado entre o Município de Iúna e a empresa A G TURISMO & LOCAÇÃO DE VEICULOS 

EIRELI, para prestação de serviços de transporte escolar para alunos matriculados em escolas de 

âmbito Federal, Estadual e Municipal, sendo que, tão logo as aulas sejam regularizadas, a empresa 
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deverá, mediante comunicado oficial da Secretaria Municipal de Educação, retornar à prestação dos 

serviços, sendo este ato revogado.  

 

Cumpra-se. 

 

WELITON VIRGILIO PEREIRA 

Prefeito 
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