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Edital de Tomada de Preços n.º 03/2019 
 
 
 

Tomada de Preços para contratação de empresa para 
prestar serviços de transporte escolar para os alunos da 
rede Municipal e Estadual de ensino, no roteiro e horário 
indicado no Anexo I, que fica fazendo parte integrante 
deste edital. 

 
 

 O Prefeito Municipal de Vista Alegre, Estado 
do Rio Grande do Sul, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com a 
Lei 8.666/93 e alterações posteriores, TORNA PÚBLICO para conhecimento dos 
interessados, que às 09:00 horas do dia 02 de abril de 2019, na sala de Licitações, 
reunir-se-á a Comissão Permanente de Licitações, com a finalidade de receber e 
julgar as propostas para execução de serviços de transporte escolar para os 
alunos das escolas municipais e estadual. 

O recebimento dos Envelopes n° 01, contendo 
a documentação de Habilitação dos interessados CADASTRADOS e Envelopes n° 
02, contendo a proposta de preço dos interessados CADASTRADOS dar-se-á até 
às 09:00 horas do dia 02 de abril de 2019, no setor de protocolo do órgão e 
endereço acima especificado. Os interessados NÃO CADASTRADOS, deverão se 
CADASTRAR até às 17:00 horas do dia 27 de março de 2019, no mesmo local 
descrito anteriormente. 

 
 1-DO OBJETO 
Contratação de empresa para prestar serviços 

de transporte escolar para os alunos das escolas municipais e estadual, nos 
roteiros e horários indicados no Anexo I, que é parte integrante deste edital. 

 
 
 2-DA HABILITAÇÃO 
 Para efeitos de cadastramento, os 

interessados, deverão apresentar até o dia 27 de março de 2019, os seguintes 
documentos: 

 2.1.1-Habilitação jurídica 
 a) Cédula de identidade dos diretores: 
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 b) Registro comercial no caso de empresa 
individual; 

 c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores. 

 2.1.2-Regularidade Fiscal e Trabalhista 
 a) Prova de inscrição no Cadastro Geral de 

Contribuintes(CNPJ/MF); 
 b) Prova de inscrição no Cadastro de 

contribuintes do Estado ou no Município, se for o caso, relativo ao domicílio ou a 
sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade.  

 c) Prova de regularidade com a Fazenda 
Federal conjunta com a Dívida ativa da união, Estadual e Municipal, sendo a 
última do domicílio ou sede do licitante. 

 d) Prova de regularidade com a Seguridade 
Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei(INSS); 

 e) Prova de regularidade junto ao Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço(FGTS); 

 
 f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas 

– CNDT. 
 
2.1.3-Qualificação técnica 
a) Declaração explícita e formal da 

disponibilidade dos veículos necessários ao cumprimento do objeto licitado. 
 
2.1.4-Qualificação Econômica /Financeira 
a) Balanço Patrimonial e demonstrações 

contábeis do exercício social de 2017 ou 2018 ou de 2019 para as empresas que 
iniciaram suas atividades neste exercício, exigíveis e apresentados na forma da 
Lei que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por 
índices oficiais quando encerrados a mais de três meses da data de apresentação 
das propostas; 
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b) Certidão negativa de falência ou 
concordata expedida pelo distribuidor da Comarca sede do proponente, com 
data de expedição não superior a 30 (trinta) dias do julgamento desta licitação. 

 
  
 
 3-DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS 
 
As propostas serão recebidas pela Comissão 

de Licitação no dia, hora e local mencionados no preâmbulo, em uma via original, 
assinada na sua última folha e rubricada nas demais pelos proponentes ou seus 
procuradores constituídos, sem entrelinhas ou rasuras, em dois envelopes 
distintos, fechados, contendo na sua parte externa fronteira a seguinte inscrição: 
 
AO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE 
EDITAL N.º 03/2019 – TOMADA DE PREÇOS 
ENVELOPE N.º 01 – Documentação 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
 
AO  
MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE  
EDITAL N º 03/2019 – TOMADA DE PREÇOS 
ENVELOPE N.º 02 – Proposta financeira 
PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 
 
 3.1-No envelope n.º 01 deverá conter: 
 a) Cópia do Certificado de Registro Cadastral 

fornecido pelo Município; 
 b) O representante da empresa deverá 

apresentar procuração ou autorização com firma reconhecida quando não 
constar como tal dos atos constitutivos da pessoa jurídica; 

 c) Prova de regularidade com a Fazenda 
Federal conjunta com a Dívida ativa da união, Estadual e Municipal, sendo a 
última do domicílio ou sede do licitante. 
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 d) Fotocópia da Certidão Negativa de Débitos 
para com o INSS; 

 e) Fotocópia da Certidão Negativa de Débitos 
para com FGTS; 

 f) Fotocópia da Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas; 

  
 Obs: as fotocópias apresentadas deverão 

estar autenticadas pelo tabelião, em cartório, ou por servidor desta Prefeitura. 
  
 3.2-No envelope n.º 02 deverá conter: 
 
a) Proposta financeira, mencionando o valor 

por quilômetro rodado, em moeda corrente nacional, por itinerário ou percurso 
para assegurar o transporte da integralidade dos alunos no número, aproximado, 
constantes no Anexo I. 

 
b) A validade da proposta não inferior a 10 

(dez) dias; 
c) Valor máximo itinerário 1: R$ 34.830,74 

trinta e quatro mil, oitocentos e trinta reais com setenta e quatro centavos) 
 
 
4-DO JULGAMENTO 
 
4.1-Para efeitos de julgamento, esta licitação 

é do tipo menor preço por roteiro, avaliando-se o menor preço cotado por 
quilômetro rodado para o atendimento dos serviços de transporte da totalidade 
dos alunos por roteiro.  

4.2-Esta licitação será processada e julgada 
com a observância do previsto nos artigos 43 e 44 e seus incisos e parágrafos da 
Lei 8.666/93 e alterações posteriores. 

4.3-Em caso de empate entre duas ou mais 
propostas, será obedecido o disposto no parágrafo segundo, do artigo 3º da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores; não sendo resolvido o impasse, utilizar-se-á o 
sorteio em ato público contínuo, com a convocação prévia e na mesma seção de 
todos os licitantes, nos termos do parágrafo 2º do artigo 45, da Lei 8.666/93. 
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 5-DOS RECURSOS 
 
Em todas as fases da presente licitação, serão 

observadas as normas previstas nos incisos, alíneas e parágrafos do artigo 109 da 
Lei 8.666193 e alterações posteriores. 

 
6-DO PRAZO PARA ASSINATURA DO 

CONTRATO 
 6.1-Esgotados todos os prazos recursais, as 

empresas vencedoras terão o prazo de 05(cinco) dias úteis após a homologação 
para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízos das sanções previstas no artigo 81, da lei 8.666/93. 

6.2-O prazo de que trata o item anterior, 
poderá ser prorrogado uma vez, pelo mesmo período, desde que seja feito de 
forma motivada e durante o transcurso do prazo constante no item 6.1. 

6.3-Se dentro do prazo, o convocado não 
assinar o contrato, a administração convocará os licitantes remanescentes na 
ordem de classificação, para assinar o contrato, em igual prazo e nas mesmas 
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços 
atualizados pelo critério previsto neste edital, ou então, revogará a licitação, sem 
prejuízos da aplicação da pena de multa, no valor correspondente a 2%(dois por 
cento) do valor do objeto licitado e advertência ao licitante. 

 
 7-DA ASSINATURA DO CONTRATO 
 7.1-No ato da assinatura do contrato a 

CONTRATADA deverá apresentar o veículo para vistoria, juntamente com 
fotocópias dos documentos abaixo relacionados, os quais deverão obedecer a 
alguns aos requisitos do art. 136 do CTB (Lei n. 9.503/97, quais sejam: 

 a) Comprovação de registro como veículo de 
passageiro; 

 b) Comprovação de ter realizado INSPEÇÃO 
VEICULAR SEMESTRAL, através de um Engenheiro Mecânico, apresentando Laudo 
Técnico assinado por este;  

 c) Equipamento registrador instantâneo 
inalterável de velocidade e tempo (tacógrafo); 

 d) Cópia autenticada do seguro contratado à 
vista ou parcelado, conforme o caso; 
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 e) Carteira de habilitação na categoria “D” do 
condutor do veículo; 

 f) Comprovação, através do histórico do 
DETRAN, de que o condutor de veículo não tenha cometido nenhuma infração 
grave ou gravíssima, ou seja, reincidente em infração média durante os 12(doze) 
últimos meses de cada motorista (CTB, art. 138,IV e 145) 

 g) Apresentar comprovação que o condutor 
tenha realizado o “curso para transporte coletivo e escolar”, conforme rege a 
legislação; 

 
8-DA FORMA DE PAGAMENTO 
 8.1 - O pagamento será efetuado até o dia 10 

do mês subseqüente ao da prestação do serviço e será calculado de acordo com 
os dias transportados, atestado pela SMEC, conforme o calendário do Sistema 
Estadual e/ou Municipal de Ensino.  

8.2 - A CONTRATADA obriga-se a apresentar 
os documentos que comprovem a segurança do veículo, quando solicitados pela 
CONTRATANTE, sob pena de suspensão do pagamento e rescisão do contrato. 

 
9–DAS OBRIGAÇÕES DA EMPRESA 

CONTRATADA  
 
9.1 – A empresa contratada deverá assumir as 

seguintes responsabilidades relacionadas às normas de trânsito e á segurança:  
 
a) manter seguro para os alunos, na forma da 

legislação pertinente;  
b) responsabilidade por quaisquer danos 

causados ao contratante, aos alunos ou a terceiros, por culpa ou dolo; 
c) submeter seus veículos sempre limpos e 

em condições de segurança; 
d) permitir aos encarregados da fiscalização o 

livre acesso, em qualquer época, aos bens destinados ao serviço contratado;  
e) zelar pela integridade dos bens vinculados 

à prestação do serviço, que deverão ser segurados; 
f) manter o serviço em funcionamento, 

substituindo o veículo em serviço por outro sempre que se fizer necessário; 
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g) manter o veículo com os requisitos exigidos 
pela legislação de trânsito, inclusive quanto a novas disposições que venham a 
ser editadas. 

 
9.2 - Os veículos colocados à disposição dos 

serviços contratados deverão atender a todas as exigências da legislação e 
regulamentos de trânsito atuais ou que venham a ser exigidas pelos órgãos 
normatizadores, principalmente as especiais ao transporte de escolares. 

9.3 – Os condutores dos veículos escolares 
deverão apresentar Carteira Nacional de Habilitação na categoria mínima D, 
apresentar certidão negativa, apresentar certificado ou carteira comprovando a 
freqüência ao curso especializado a que se refere a Resolução CONTRAN Nº 
57/98 ou outra que vier substituir, sempre que solicitado pela CONTRATANTE. 

9.4 – A CONTRATADA, deverá transportar 
alunos cumprindo rigorosamente os horários das escolas em veículos adequado 
que deverá ser mantido em boas condições mecânicas e com todos os 
equipamentos necessários. 

9.5 – Sempre que, por defeito ou outra 
circunstância, tiver que ser recolhido veículo em serviço, o CONTRATADO será 
obrigado a suprir com outro veículo de capacidade igual ou superior, os horários 
e itinerários estipulados de acordo com as exigências do edital. 

9.6 – Cumprir com os horários e trajetos com 
respectivas paradas determinadas pela CONTRATANTE, bem como prestar 
informações solicitadas pela Secretaria Municipal da Educação. 

9.7–Submeter os veículos às vistorias técnicas 
determinadas pela CONTRATANTE e manter os veículos sempre limpos e em 
condições de segurança. 

9.8-Caso ocorra redução do número de alunos 
e/ou excesso em determinados trajetos a empresa vencedora deverá atender os 
educandos com veículo de menor e/ou maior capacidade, mediante autorização 
ou solicitação da CONTRATANTE. 

 9.9-Os veículos da CONTRATADA não 
poderão transitar em outros trajetos conduzindo alunos, salvo com autorização 
escrita do CONTRATANTE. 

9.10-Comprovação que o motorista não tenha 
cometido nenhuma infração grave ou gravíssima ou ser reincidente em infrações 
médias durante os doze últimos meses. (CTB, art. 138, IV e 145). 
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9.11- Em caso de substituição do veículo e/ou 
motorista, a empresa deverá comunicar imediatamente a CONTRATANTE para  
que sejam tomadas as providências constantes neste edital e/ou contrato. 

9.12-Não serão aceitas propostas com preços 
superiores aos estipulados por quilômetro rodado. 

9.13-O valor a ser pago será (a maior ou a 
menor), de acordo com o número de dias efetivos prestados, como serviço de 
Transporte Escolar. 

9.14-Os serviços serão executados 
diretamente pela CONTRATADA, sendo permitida subcontratação, tendo veículos 
e condutores habilitados ao transporte escolar, com comprovação de habilitação 
no Município Contratante ou em outro em que preste o mesmo tipo de serviço. 

9.15-É expressamente proibido o transporte 
de alunos de outros municípios, ou seja, deverá transportar somente os alunos 
devidamente cadastrados junto à Secretaria Municipal da Educação e Cultura, 
mediante a apresentação da carteirinha do transporte escolar. 

 
10- DO REAJUSTAMENTO 
10.1-Os reajustamentos serão à requerimento 

da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:  
10.1.1-O preço cotado e posteriormente 

contratado poderá ser reajustado de acordo com o aumento dos combustíveis 
autorizado pelo Governo Federal, nos mesmo índices de reajuste repassados ao 
Município, visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato, conforme previsto no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal 
8.666/93. Para fins de concessão do reajuste, será tomado como base o limite de 
25% do valor do km rodado, o qual será considerado como percentual que o 
combustível representa no custo dos serviços prestados. 

10.1.2 – O reajuste previsto no item anterior 
deverá ser requerido pela contratada, desde que suficientemente comprovado, 
de forma documental. 

10.1.3 – Além do reajuste previsto no item 
10.1.1, o preço cotado poderá ser reajustado na periodicidade de 12 (doze) 
meses, conforme índice do IGPM ou outro índice que o venha substituí-lo. 

 
11-DAS DOTAÇÕES 
As despesas decorrentes do presente edital 

correrão por conta das dotações orçamentárias do ano vigente.  
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12- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
12.1-Não serão consideradas as propostas 

que deixarem de atender qualquer das disposições do presente edital. 
12.2-Em nenhuma hipótese, será concedido 

prazo para apresentação da documentação e propostas exigidas neste edital e 
não apresentadas na reunião de recebimento. 

12.3-Não serão admitidas, por qualquer 
motivo, modificações ou substituições das propostas ou quaisquer outros 
documentos. 

12.4-Só terão direito a usar a palavra, rubricar 
propostas, apresentar reclamações ou recursos, assinar atas e contratos, os 
licitantes ou seus representantes credenciados e os membros da Comissão 
julgadora. 

12.5-Uma vez iniciada a abertura dos 
envelopes relativos à documentação, não serão admitidos à licitação os 
participantes retardatários. 

12.6-Do contrato a ser assinado com o 
vencedor da presente licitação, constarão as cláusulas necessárias previstas no 
artigo 55, e a possibilidade de rescisão do contrato, na forma determinada nos 
artigos 77 e 79 da  Lei 8.666/93. 

12.7- Serão desclassificadas as propostas com 
valor acima do orçado em cada trajeto, referente ao objeto licitado. 

17.8- É parte integrante do presente edital, o 
Anexo (Relação dos Itens) e o Anexo II (Minuta do Contrato). 

12.9- Maiores informações serão prestadas 
aos interessados no horário das 7:30horas às 11:30 horas e das 13:00horas às 
17:00 horas, na Prefeitura Municipal de Vista Alegre, situada à Rua Sol da 
América, 347, pelo telefone (055) 3730- 1020. 

 
Vista Alegre, 14 de março de 2019. 

      
           

 
 
 
Almar Antonio Zanatta 

                                                                                    Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO 
 

 
Itinerário 01:   
 
 
Saída da garagem 6: 30 até a residência do senhor Reni Piaia, Ivaldir Argenta e Valdecir 
Zancan até a Escola Estadual Padre Abílio. Retornando até a residência do senhor Jean 
Stanga, Valmir José Argenta e Ademir Peretto, seguindo até a Escola Municipal de 
Educação Infantil Dona Etelvina e Escola Estadual Padre Abílio. 
 
As 11:40 sai da Escola Municipal de Educação Infantil Dona Etelvina, da Escola Estadual 
Padre Abílio até a residência do senhor Valdecir Zancan, Glenio Centenaro seguindo para a 
residência do senhor Claudiomir Gandim, Valmir José Argenta, Jean Stanta, Ademir 
Peretto retornando para a Escola Estadual Padre Abílio. 
 
As 17:00 passa pela Escola Municipal de Educação Infantil Dona Etelvina, Escola Estadual 
Padre Abílio seguindo pela residência do senhor Glenio Centenaro Claudiomir Gandim e 
Jean Stanga retornando a cidade, perfazendo um total de 46 km. 
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ANEXO II 
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

ESCOLAR 
 
 
 
 

Contrato de prestação de serviços que entre si celebram, de um lado, o 
MUNICÍPIO DE Vista Alegre, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. Almar 
Antonio Zanatta, brasileiro, casado, residente e domiciliado nesta cidade, com fulcro na 
Tomada de Preços n.º 03/2019 e na Lei Federal n° 8.666/93 consolidada, doravante 
denominado apenas CONTRATANTE, e de outro a empresa ................, pessoa jurídica de 
direito privado, inscrição CNPJ/MF sob n.º ......................, com sede ................., neste ato 
representado por seu titular, ................., brasileiro, divorciado, residente nesta cidade, 
doravante denominada CONTRATADA. 

 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 
 
Contratação de empresa para prestar serviços de transporte escolar no 

território do Município, a ser realizado em veículo da categoria ................., no seguinte 
itinerário: 

............. 
 
§ 1º) O itinerário, dias e horários estabelecidos nesta cláusula poderão ser 

alterados por aditivo contratual, sem que implique em redução ou diminuição da 
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capacidade de transporte de alunos, desde que a modificação não atinja o limite de 25% 
do percurso, nos dias e horários indicados. 

§ 2º) O transporte deverá ser feito de 2º a 6º feira e também aos sábados, 
quando houver necessidade.  

 
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO 
O presente contrato terá sua vigência de acordo com o Calendário Escolar de 

2019, ficando suspenso durante as férias e podendo ser prorrogado para os próximos 
períodos (exercícios de 2019, 2020 e 2021), se a Administração achar conveniente, 
limitado este prazo a 48 (quarenta e oito) meses. 

 
 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
Pela prestação dos serviços, a CONTRATADA receberá o valor de R$ ........... por 

quilômetro rodado, perfazendo um total diário de ............. 
  
 
CLÁUSULA QUARTA – DO REAJUSTAMENTO 
 O valor de que trata a cláusula anterior será revisado nos seguintes casos: 
a) O preço contratado poderá ser reajustado de acordo com o aumento dos 

combustíveis autorizado pelo Governo Federal, nos mesmo índices de reajuste repassados 
ao Município, visando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, 
conforme previsto no artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei Federal 8.666/93. Para fins de 
concessão do reajuste, será tomado como base o limite de 25% do valor do km rodado, o 
qual será considerado como percentual que o combustível representa no custo dos 
serviços prestados. 

b) O reajuste previsto no item anterior deverá ser requerido pela contratada, 
desde que suficientemente comprovado, de forma documental. 

c) Além do reajuste previsto no item 10.1.1, o preço cotado poderá ser 
reajustado na periodicidade de 12 (doze) meses, conforme índice do IGPM ou outro índice 
que o venha substituí-lo. 
 

CLÁUSULA QUINTA: Compete à CONTRATADA: 
 
a) Executar o serviço de modo satisfatório e de acordo com as determinações 

do CONTRATANTE; 
b) Cumprir os horários e trajetos fixados pelo CONTRATANTE; 
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c) Executar os serviços de acordo com o Calendário Escolar 2017. 
d) Contratar seguro por morte ou invalidez permanente dos alunos 

transportados. A seguradora deverá indenizar despesas médicas, hospitalares e funerais, 
às crianças até 14 anos.  

e) Apanhar os alunos nos locais determinados pelo CONTRATANTE; 
f) Tratar com cortesia os alunos e os agentes de fiscalização do CONTRATANTE; 
g) Responder, direta ou indiretamente, por quaisquer danos causados ao 

CONTRATANTE, aos alunos ou a terceiros, por dolo ou culpa; 
h) Cumprir as determinações do CONTRATANTE; 
i) Submeter seus veículos às vistorias técnicas determinadas pelo 

CONTRATANTE; 
j) Manter seus veículos sempre limpos e em condições de segurança; 
l) Manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à prestação do 

serviço; 
m) Permitir aos encarregados da fiscalização o livre acesso, em qualquer 

época, aos bens destinados ao serviço contratado; 
n) Zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação do serviço, que 

deverão ser segurados; 
o) Manter o serviço em funcionamento, substituindo o veículo em serviço por 

outro sempre que se fizer necessário. 
p) Os veículos categoria ônibus, micro-ônibus, Kombi e van deverão possuir, 

junto a estes, tacógrafo. 
 
O descumprimento de qualquer destes itens é causa para a rescisão do 

contrato. 
 
CLÁUSULA SEXTA: Todas as despesas referentes ao serviço correrão por conta 

da CONTRATADA, inclusive tributos municipais, estaduais e federais incidentes sobre a 
atividade. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: A CONTRATADA compromete-se a efetuar, pontualmente, 
os recolhimentos sociais, trabalhistas e previdenciários, bem como manter, durante todo 
o período do contrato, todas as condições de habilitação. 

 
CLÁUSULA OITAVA: Todas as contratações de pessoal feitas pela 

CONTRATADA serão regidas pela CLT, não se estabelecendo qualquer relação entre os 
contratados e o CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA NONA: Compete ao CONTRATANTE: 
a) Aplicar as penalidades regulamentares e contratuais; 
b) Homologar reajustes e proceder a revisão dos valores na forma da lei, das 

normas pertinentes e deste contrato; 
c) Cumprir e fazer cumprir as cláusulas do presente contrato; 
d) Zelar pela boa qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e 

reclamações dos alunos, que serão cientificados. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: A CONTRATADA deverá prestar serviço adequado ao 

pleno atendimento dos alunos, conforme estabelecido neste contrato, de modo a 
satisfazer as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 
generalidade, cortesia na sua prestação, devendo, para tanto, procurar modernizar seus 
veículos, e mantê-los em bom estado de conservação, bem como realizar as obrigações 
constantes deste contrato. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: Não se caracteriza como descontinuidade do 
serviço a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso, quando 
motivada por razões de ordem técnica ou de segurança dos alunos. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: Os serviços serão executados diretamente pela 

CONTRATADA, sendo permitida a subcontratação, ficando está sob total responsabilidade 
da contratada. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: São direitos e obrigações dos alunos: 
 
a) Receber serviço adequado; 
b) Receber do CONTRATANTE e da CONTRATADA informações para a defesa 

de interesses individuais ou coletivos; 
c) Levar ao conhecimento do CONTRATANTE e da CONTRATADA as 

irregularidades de que tenham notícia, referentes ao serviço prestado; 
d) Comunicar ao CONTRATANTE e às demais autoridades competentes os atos 

ilícitos praticados pela CONTRATADA ou seus prepostos na prestação do serviço; 
e) Contribuir para a permanência das boas condições dos bens utilizados na 

prestação dos serviços; 
f) Cooperar com a fiscalização do CONTRATANTE. 



 
 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VISTA ALEGRE 

Avenida Sol da América, 347 - Fone: 55-3730-1020 
CEP: 98.415-000 

CNPJ: 92.403.583/0001-10 

 

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: O CONTRATANTE poderá rescindir o contrato 

sem que caiba a Contratada qualquer direito a indenização, independentemente da 
conclusão por prazo, nos seguintes casos: 

 
a) Manifesta deficiência do serviço; 
b) Reiterada desobediência aos preceitos estabelecidos na legislação e neste 

contrato; 
c) Falta grave à juízo do CONTRATANTE, devidamente comprovada, após 

garantido o contraditório e a ampla defesa; 
d) Paralisação ou abandono total ou parcial do serviço, ressalvada as hipóteses 

de caso fortuito ou força maior; 
e) Descumprimento do prazo para início da prestação do serviço; 
f) Prestação do serviço de forma inadequada; 
g) Rescisão, em conformidade com o art. 78 e parágrafos, da Lei n.º 8.666/93; 
h) Perda, por parte da CONTRATADA, das condições econômicas, técnicas ou 

operacionais necessária à adequada prestação dos serviços; 
i) Descumprimento, pela CONTRATADA, das penalidades impostas pelo 

CONTRATANTE; 
j) Interesse público. 
 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes 

penalidades: 
a) Multa diária de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato, no caso de 

suspensão ou paralisação dos serviços sem motivo justificado; 
b) Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato por transgressão de 

cláusula contratual, independente da aplicação das sanções civis e penais cabíveis. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: A fiscalização dos serviços prestados pela 

CONTRATADA ficará a cargo da CONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de 
Educação. O Município reserva-se o direito à fiscalização em caráter permanente, de 
forma sistematizada de modo a contemplar principalmente a observância das normas 
especiais quanto ao transporte escolar.  
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CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: O pagamento dos serviços contratados será 
efetuado pelo CONTRATANTE até o dia 10(dez) do mês subseqüente ao da prestação do 
serviço e será calculada de acordo com os dias transportados, atestados pela SMEC, 
conforme o calendário do Sistema Estadual e/ou Municipal de Ensino, com a apresentação 
da Nota Fiscal.  

 
 
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: Os veículos da CONTRATADA não poderão 

transitar em outros trajetos, nos horários contratados, conduzindo alunos, salvo com 
autorização escrita do CONTRATANTE. 
 

 
CLÁUSULA DÉCIMA NONA: As despesas decorrentes deste contrato serão 

suportadas pelas dotações orçamentárias especificas previstas no orçamento municipal. 
  
 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: Para dirimir eventuais litígios decorrentes deste 

contrato, as partes elegem, de comum acordo o Foro da Comarca de Frederico 
Westphalen. 

 
E por estarem desta forma justos e contratados, firmam o presente com duas 

(02) testemunhas, em 03 (três) vias de igual teor e forma sem emendas e entrelinhas, para 
que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

 
Vista Alegre, RS,  ....... de .....  de 2019. 
 

Almar Antonio Zanatta 
 Prefeito Municipal                        Contratada 
 Município Contratante                     

 
 
 
 Testemunhas: 
 
 
 
De acordo em data supra 
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Assessoria Jurídica 


