
CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º. 061/2013 
 CONTRATO PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 
  Pelo Presente termo de Contrato que fazem entre si, de um lado, o MUNICÍPIO DE 
NOVO XINGU/RS, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrita no CNPJ/MF sob n.º 
04.207.526/0001-06, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. GODOFREDO 
CLAUDIO WERKHAUSEN, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Novo 
Xingu – RS, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e de outro lado ARI 
ALBERTO AGOSTINI, empresa com sede na Linha Zatti, s/nº, no Município de Novo Xingu - RS, 
CNPJ/MF n.º 07.170.957/0001-25, neste ato representado pelo Sr. Ari Alberto Agostini, doravante 
denominado simplesmente CONTRATADA, tem entre si justos e contratados o presente contrato, 
expedido pelo Município de Novo Xingu, mediante as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 

Objetiva o presente a contratação de Empresa para a prestação de serviços de 
Transporte Escolar do município de Novo Xingu até a Escola Voando Alto - APAE, no município de 
Constantina – RS, bem como o seu retorno. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
   O preço pago a CONTRATADA será de R$ 790,00 (setecentos e noventa reais), 
mensais, pagáveis até o dia 10 de cada mês, após a apresentação das notas fiscais correspondentes aos 
serviços executados, no fim de cada mês, relativo ao número de viagens realizadas por veículo, ficando 
o restante do custo pelo transporte de responsabilidade dos alunos transportados. O mesmo contrato 
não será reajustado. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
  No ato da assinatura do presente contrato a contratante poderá exigir da contratada 
laudo de vistoria fornecido por vistoriador autorizado por esta Municipalidade, que se responsabilizará 
pelas condições de trafegabilidade. 

    

CLÁUSULA QUARTA: 
   Em caso de impossibilidade do veículo referido no laudo antes mencionado, 
efetuar algumas das viagens, a contratada compromete-se a substituir por outro nas mesmas condições. 
 
CLÁUSULA QUINTA: 
   Nada será cobrado pelo contratado dos estudantes, dando sempre prioridade aos 
mesmos para o transporte. 
 
CLÁUSULA SEXTA: 
   É de responsabilidade da contratada obedecer ao especificado no ato de 
convocação que faz parte integrante desse Contrato. 



 
CLÁUSULA SÉTIMA:  
    O prazo de validade da presente contratação é de 25 de fevereiro de 2013 a 31 de 
dezembro de 2013. 
 
CLÁUSULA OITAVA: 
   Fica estabelecida a multa para o caso de descumprimento de qualquer cláusula, 
do equivalente a uma viagem por cada item descumprido. 
 
CLÁUSULA NONA: 
   Rege-se o presente contrato pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, 
inclusive nas sanções, causas de rescisão, ficando eleito o Foro da Comarca de Constantina, para 
dissolução de qualquer litígio decorrente da presente contratação.     
 

CLÁUSULA DÉCIMA: 
   As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta de dotação 
orçamentária própria. 
  
   E por estarem justos e contratados, firmam o presente em duas vias de igual teor 
e forma, com a presença de duas testemunhas que a tudo assistiram. 
 
 

  Novo Xingu, aos 25 dias de fevereiro de 2013. 
 

 

 

____________________________________  ______________________________ 

  CONTRATANTE                 CONTRATADA 
 
 

 
TESTEMUNHAS:  1) __________________________     2) _________ 
 


