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CONTRATO N° 051/2017 

 Pelo presente instrumento particular de prestação de serviços de transporte universitário, que 

firmam o MUNICÍPIO DE NOVA BOA VISTA – RS, entidade de direito público, inscrito no 

CNPJ n.º 94.704.061/0001-83, com sede à Av. Jacob Wagner Sobrinho, 939, Centro, representado 

pelo Prefeito Municipal Sr. DANIEL THALHEIMER, brasileiro, inscrito no CPF nº 951.856.900-

20 e RG nº 1065950816, designado CONTRATANTE, e a Empresa LEOCIR JOSÉ 

SCHNEIDER E IRMÃOS LTDA - ME,  estabelecida na Avenida Jacob Wagner Sobrinho, nº 45, 

Sala 02, na cidade de Nova Boa Vista, com  CNPJ sob n.º 07.830.320/0001-18, neste ato 

representada pelo Administrador Sr. LEONIR SCHNEIDER, inscrito no CPF nº 014.234.240-85, 

residente e domiciliado na cidade de Nova Boa Vista/RS, aqui designada CONTRATADO. 

  Cláusula Primeira – Fundamentação Legal 

  O presente instrumento foi adaptado à Lei de Licitações n. º 8.666 e alterações, aceita 

incondicionalmente pelo contratante como eficaz para os termos deste Contrato, e terão plena 

validade entre as partes o Edital nº 0007/2017, Processo Licitatório nº 027/2017, Pregão Presencial 

n° 005/2017 e proposta da Contratada, e que terá aplicabilidade também onde o Contrato for 

omisso. 

Cláusula Segunda - Objeto 

A Contratada obriga-se a executar diariamente (segunda a sexta-feira) o transporte de 

alunos universitários para a cidade de Carazinho (Universidade de Passo Fundo e Ulbra), com o 

veículo VW/MPOLO SENIOR GVM, Ano 1997, placa LBQ 6582, Chassis nº 

9BWVTAV68VRB00259, com capacidade para no mínimo 26  (vinte e seis)alunos, submetendo-o 

às vistorias e normas estabelecidas pela Lei de Trânsito.  

 § 1º - O transporte deverá ser executado em conformidade com as normas e diretrizes 

emanadas da Secretaria Municipal da Educação e Cultura, nos dias e períodos letivos. 

 § 2º - O número de passageiros deverá obedecer à lotação máxima do veículo. 

 § 3º - O Contratante poderá modificar o itinerário sempre que entender medida de 

economia na quilometragem rodada ou melhor atendimento ao aluno transportado. 

 § 4º - A Contratada poderá substituir o veículo utilizado por outro de melhor qualidade, ou 

de menor tempo de uso, e que ofereça maior conforto e comodidade aos alunos, mediante prévia 

anuência da Secretaria Municipal da Educação. 

§ 5º - O veículo será conduzido pelo Sr. LEOCIR JOSÉ SCHNEIDER, portador da CNH 

nº 00474550810, categoria E, sendo permitida a sua substituição por outro que preencha os 

requisitos exigidos na legislação, desde que haja comunicação prévia à Secretaria Municipal de 

Educação do Município de Nova Boa Vista. 

 § 6º - A Contratada deverá apresentar também cópia da CTPS do motorista, caso este não 

for o sócio ou o proprietário da empresa, no ato da assinatura do contrato. 

Cláusula Terceira – Preço 

 O preço certo e ajustado entre as partes é de R$. 2,37 (dois reais e trinta e sete centavos), por 

km rodado, perfazendo um total de 125km (cento e vinte e cinco quilômetros) diários, totalizando o 

valor de 296,25 (duzentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos) por dia letivo, sendo 

estimado 71 (setenta e um) dias letivos para a execução deste contrato. 

Parágrafo Único. Verificado o desequilíbrio econômico entre as partes, os valores 

contratados poderão ser revistos, em processo administrativo fundamentado, repactuado por meio 

de aditamento contratual e ou reajuste pelo IGPM acumulado dos últimos 12 (doze) meses. 

Cláusula Quarta – Pagamento 

 O pagamento será efetuado pelo Município, de acordo com a quilometragem percorrida até o 

dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação do serviços.  
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 Cláusula Quinta – Prazo 

 O presente Contrato terá validade a partir da data de sua assinatura e seu termino será em 31 

de julho de 2017. 

Cláusula Sexta – Seguro 

 As obrigações contra acidentes pessoais são de 100% (cem por cento) de conta e 

responsabilidade da Contratada. 

 A contratada, em no máximo 20 (vinte) dias deverá apresentar a cópia da Apólice de 

Seguros, com as ccoberturas exigidas DAER.  

Cláusula Sétima – Responsabilidades do Contratado 

 São responsabilidades do Contratado 

- Encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, decorrentes do contrato; 

- Substituição imediata do veículo transportador, ou do motorista, em casos de problemas 

específicos; 

- Multa diária por falta de transporte no valor de 5% (cinco por cento) do Contrato; 

- Perdas e danos ao Contratante, ou aos transportados (art. 69 e 70 da Lei 8.666/93). 

Cláusula Oitava – Multa 

 Ressalvados os casos de força maior, devidamente comprovados a juízo do Município, o 

Contratado incorrerá na multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, pela 

inobservância das diretrizes da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, objeto deste Contrato. 

 Parágrafo Único – À Contratada assiste o direito de pedir reconsideração, por escrito, ao 

Prefeito, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, contadas da notificação, que será decidida em três dias, 

relevando ou não a multa. 

 Cláusula Nona – da Rescisão 

 O presente contrato poderá ser rescindido por ambas as partes. 

 § 1º - Pelo Contratante: 

a) Inadimplemento de cláusulas ou prazos, pela Contratada; 

b) Cumprimento irregular de cláusulas e especificações; 

c) Demora na substituição do veículo ou do motorista, em caso de problemas específicos; 

d) Subcontratação parcial ou total do contrato, consórcio desautorizado, cessão do objeto, 

não admitidos no Contrato ou Edital; 

e) Desatendimento das determinações regulares do fiscal do Contratante; 

f) Falência ou concordata, que dificulte o transporte escolar; 

g) Alteração social ou modificação da finalidade ou estrutura da Contratada, que 

prejudique a efetivação do transporte; 

h) Razões de interesse público de alta relevância e amplo conhecimento, em especial: 

- Aquisição, por compra e/ou doação, de veículo próprio, para uso do transporte deste; 

- Cancelamento pelo Contratante. 

§ 2º - Pela Contratada: 

a) Mudança de rota, pelo Contratante, que modifique o valor inicial do Contrato 

atualizado, além do limite de 25% do valor acertado por quilometragem média. 

b) Atraso superior a 90 dias por pagamento devido pelo Contratante. 

§ 3º - Por qualquer das partes: 

a) Caso fortuito de força maior, comprovado por laudo técnico reconhecido pelo Fiscal do 

Contratante. 

§ 4º - Conseqüências da rescisão unilateral pelo Contratante: 

a) Assunção do veículo e do motorista transportador, pelo Contratante, admitido pela 

Contratada, se entender a questão como de iminente perigo público, nos termos do 

inciso XXV, artigo 5º da Constituição Federal. 
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b) Execução da garantia contratual e ação de ressarcimento das perdas e danos causados ao 

Contratante; 

c) Retenção de créditos da Contratada até o limite estimado de prejuízos causados ao 

Contratante. 

Cláusula Décima – Normas Legais 

O presente contrato é regido, em todos os seus termos, pela Lei nº 8.666/93 e alterações, a 

qual terá aplicabilidade também onde o contrato foi omisso, a que se sujeitam e aceitam as partes 

contratantes. 

Cláusula Décima Primeira – Do Orçamento 

As despesas decorrentes deste Contrato correrão à conta da Secretaria Municipal da 

Educação Cultura e Desporto, pelas seguintes dotações orçamentárias: 

RUBRICA: 0604 12 364 0070 2041 33903900000000 0001 

Cláusula Décima Segunda – Da Fiscalização 

Fica designado através da Portaria 4408/2017 como Fiscal deste Contrato a Secretária 

Municipal de Educação Cultura e Desporto Sra. Carla Adriana Cavalleri Machado, sendo que a 

mesma, irá atestar o efetivo cumprimento do contrato, através de um Termo, obedecendo sempre os 

prazos estipulados no Art. 73 da Lei Federal nº 8.666/1993. 

Cláusula Décima Terceira – do Foro 

Fica eleito o Foro da Comarca de Sarandi para dirimir as dúvidas oriundas do presente 

Contrato, inadmitido qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E assim, por ser expressão da verdade, firmam o presente em 03 (três) vias de igual forma e 

teor, na presença de duas testemunhas que também assinam. 

 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NOVA BOA VISTA RS, EM 10 DE ABRIL DE 

2017. 

 

DANIEL THALHEIMER                                                        
Prefeito Municipal 

 

 

LEOCIR JOSÉ SCHNEIDER E IRMÃOS LTDA – ME 
Contratada 

 

 

 

Testemunhas Instrumentais:    

 

1)______________________                           2)  __________________________ 

NOME: Clair Panzenhagen    NOME: Fábio Steilmann 

CPF: 914.898.650-04                CPF:.807.087.900-97 

 


