
 
 
 
 
 

CONVÊNIO Nº 065 PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 
 
 
 
Convênio que ente si celebram o Município de Novo 
Xingu e a Associação Universitária e Cultural de Novo 
Xingu, com vistas a realização de transporte escolar para 
Universitários e estudantes de Ensino Médio 
Profissionalizante de Novo Xingu – RS. 

                                
 
                                   
O MUNICÍPIO DE NOVO XINGU,  pessoa jurídica de direito público, com sede à Avenida Emílio 
Knaak,  CNPJ sob o nº 02.207.526/0001-06, Inscrição Estadual Isenta, na cidade de Novo Xingu, neste 
ato, representada pelo Exmo. Sr.  Prefeito Municipal, Sr. GODOFREDO CLAUDIO 
WERKHAUSEN, doravante denominado MUNICÍPIO e a ASSOCIAÇÃO UNIVERSITÁRIA E 
CULTURAL DE NOVO XINGU, com sede neste município, Estado do Rio Grande do Sul, inscrita  
no   CNPJ sob nº 07.642.177/0001-30, neste ato representado pelo seu Presidente o Sr. GABRIEL 
HOLZ TASSO,  brasileiro, estudante, solteiro. Portador de CPF 026.218.800/70, doravante 
denominada ASSOCIAÇÃO,  ajustam entre si o presente convênio para prestação de serviços, 
mediante às cláusulas e condições que, reciprocamente aceitam, ratificam e outorgam na forma abaixo 
estabelecida, tudo autorizado de acordo com a Lei Municipal nº 505/2009 de 23 de janeiro de 2009. 
                 
I) DO OBJETO 
 
O presente Convênio tem por objeto o auxílio por parte do MUNICÍPIO nas despesas de transporte 
para os estudantes de instituições de ensino superior ou ensino profissionalizante, matrículados nas 
instituições de ensino em todo o territorio nacional. 
 
II) DA VIGÊNCIA 
 
O presente instrumento terá duração de até 08 (oito) meses, contados a partir da data de 01 de março 
de 2013. 
 
III) DOS VALORES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 



O valor repassado para a ASSOCIAÇÃO, para auxilio no transporte de estudantes  para os locais 
descritos na cláusula primeira, será de R$ 6.250,00 (seis mil duzentos e cinquenta reais) mensais, 
conforme aprovação no orçamento para o ano de 2013 da Lei municipal nº 667/2012. A associação 
deverá comprovar mensalmente a utilização do recurso mediante apresentação das notas fiscais do 
transporte utilizado e a respectiva prestação de contas.  
 
IV) DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
As despesas decorrentes, referentes ao presente convênio, correrão por conta da dotação orçamentária 
própria. 
 
V) DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO:  
 
Caberá ao MUNICÍPIO: 
Efetuar o pagamento do objeto do presente convênio, na forma e no prazo estipulado na cláusula 
terceira do presente instrumento, além de responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle dos 
serviços prestados. 
 
VI) DAS OBRIGAÇÕES DA ASSOCIAÇÃO 
 
Caberá a ASSOCIAÇÃO: 
Firmar contrato e apresentar cópia no início do ano letivo, com pelo menos uma empresa que faça o 
transporte dos alunos para no mínimo uma universidade, partindo de Novo Xingu, ficando a cargo da 
ASSOCIAÇÃO as responsabilidades a serem assumidas com a empresa contratada. A associação 
poderá gastar no máximo 90% (noventa porcento) do valor repassado pelo MUNICÍPIO com o 
transporte de alunos universitários partindo de Novo Xingu ficando o restante do percentual destinado 
a auxiliar alunos de outras instituições de ensino. 
 
VII) DOS ENCARGOS SOCIAIS 
 
A ASSOCIAÇÃO arcará com quaisquer despesas provenientes dos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução deste convênio. 
 
VIII) DOS DANOS A ADMINISTRAÇÃO 
 
A ASSOCIAÇÃO é responsável pelos danos causados diretamente a Administração ou a terceiros, 
decorrentes da sua culpa ou dolo na execução deste convênio, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade à fiscalização ou acompanhamento pelo órgão interessado. 
 
 
IX) DA ALTERAÇÃO DO CONVÊNIO 
 



A alteração de qualquer das disposições estabelecidas neste convênio somente se reputará válida se 
tornadas expressamente em Instrumento Aditivo, que ao presente se aderirá, passando a fazer parte 
dele.     
 
X) DA RESCISÃO 
 
Serão considerados casos de recsisão, os seguintes: 
   a) Os casos de rescisão deste convênio serão formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurados o contraditório e a  ampla defesa. 
   b) Os casos de rescisão administrativa ou amigável serão precedidos de comunicação por escrito, 
com antecedência mínima de trinta dias. 
   c) Em caso de inadimplemento por parte do Município o presente convênio poderá ser rescindido ou 
suspenso. 
    
XI) DO FORO 
 
    As partes de comum e recíproco acordo, elegem o foro da comarca de Constantina para dirimir 
qualquer dúvida, ação ou questão oriunda deste presente convênio. 
 
    E por estarem justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores, em 2(duas) vias 
iguais e rubricadas para todos os fins de direito, na presença de 2(duas) testemunha 
 
                                               

                                            Novo Xingu, em 01 de março de 2013.     
          

 
 
_______________________________                    _____________________________________ 
                 MUNICÍPIO                                                 ASSOCIAÇÃO  
 
 
                       
 
1) TESTEMUNHA:   ------------------------------   2) TESTEMUNHA:--------------------------- 
 
 
 
 


