
 
 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 063/2013 
CONTRATO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 

 
  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 
CLÁUDIO WERKHAUSEN, brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Novo 
Xingu – RS, doravante denominado simplesmente de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa 
PESCADOR & PESCADOR LTDA - ME, empresa com sede na Avenida Presidente Vargas, nº 876 
- Centro, no Município de Constantina - RS, CNPJ n.º 13.865.791/0001-64, neste ato representado por 
OLIVAR PESCADOR, devidamente inscrita no CPF sob n.º 616.584.560-68, residente e domiciliada 
na Avenida Presidente Vargas, nº 876 – Centro, em Constantina - RS, doravante denominado 
simplesmente CONTRATADO, tem entre si justos e contratados o presente contrato, com base na 
proposta vencedora do CONVITE N.º 010/2013, expedido pelo Município de Novo Xingu, mediante 
as seguintes cláusulas e condições: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA: 

Objetiva, o presente, a contratação de serviço de Transporte com a utilização de 
veículo com capacidade mínima de 38 (trinta e oito) passageiros, para o deslocamento de trabalhadores 
desde a sede do município de Novo Xingu / RS até o frigorífico da empresa Aurora na cidade de 
Sarandi / RS, conforme especificado no edital de convite nº. 010/2013. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA: 
   O preço do objeto desse contrato, é fixado em R$ 2,90 (dois reais e noventa 
centavos), por quilômetro rodado do trajeto, conforme proposta vencedora que passa a integrar o 
presente instrumento, pagáveis até o dia 10 de cada mês, após a apresentação das notas fiscais 
correspondentes ao serviço executado, relativo ao número de viagens realizadas.  
 
CLÁUSULA TERCEIRA: 
   O Contratado não poderá cobrar qualquer valor dos beneficiários do transporte, 
que deverão ser transportados de maneira exclusiva. 
 
CLÁUSULA QUARTA: 
   É de responsabilidade do contratado obedecer ao especificado no ato de 
convocação (Convite n.º  010/2013), que faz parte integrante desse Contrato. 
 
CLÁUSULA QUINTA: 
    O prazo de validade da presente contratação se inicia na data de sua assinatura 
até 05 de abril de 2014, podendo ser prorrogado nos termos da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
Parágrafo Único – O presente contrato poderá ser rescindido a qualquer momento por iniciativa do 
município, especialmente, caso haja um número superior a 38 (trinta e oito) passageiros para serem 



 
 

transportados ou um número inferior ao suficiente para aplicar a interpretação tida no artigo 3º da Lei 
Municipal nº 547/2009.  
   O contratado poderá, por sua iniciativa, rescindir o presente contrato, porém, 
desde que tenha comunicado o município com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência. 
 
CLÁUSULA SEXTA: 
   Fica estabelecida multa para o caso de descumprimento de qualquer cláusula, 
equivalente a uma viagem por cada item descumprido, que deverá ser descontada à época do 
pagamento promovido pelo contratante. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA: 
   Rege-se o presente contrato pela Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, 
inclusive nas sanções, causas de rescisão e pelo Convite n.º 010/2013, ficando eleito o Foro da 
Comarca de Constantina, para dissolução de qualquer litígio decorrente da presente contratação. 
 
CLÁUSULA OITAVA: 
   As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da dotação 
orçamentária própria. 
 
   E por estarem justos e contratados, firmam o presente em três vias de igual teor e 
forma, com a presença de duas testemunhas que a tudo assistiram. 
 
 
  Novo Xingu, aos 05 dias do mês de abril de 2013. 
 
 
 
 
____________________________________  ______________________________ 
  CONTRATANTE                 CONTRATADO 

 
 
 

TESTEMUNHAS: 1) __________________________     2) _____________________________ 
 


