
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 
 
 

Pelo presente contrato que fazem entre si, de um lado, o MUNICÍPIO DE NOVO 
XINGU/RS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob n.º 04.207.526/0001-06, 

neste ato representado por seu Prefeito Municipal, o Sr. JAIME EDSSON MARTINI, 
brasileiro, casado, residente e domiciliado no Município de Novo Xingu – RS, doravante 
denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa ALMIRO 
WERCHAUSER TASSO - ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua da Usina, 
s/nº, Centro, em Novo Xingu - RS, CNPJ n.º 07.190.256/0001-58, neste ato representado pelo 
sócio proprietário, Sr. ALMIRO WERCHAUSER TASSO, residente e domiciliado no mesmo 
endereço sede da empresa, doravante denominado simplesmente CONTRATADO. 

 
Este contrato está sendo assinado em caráter precário, a fim de atender uma 

necessidade emergencial do município, até a realização do pertinente processo de dispensa 
ou da própria licitação, obedecidas as disposições da Lei Federal 8.666/93. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto 
 

Objetiva o presente a contratação, a prestação de serviços de transporte Escolar das 
seguintes rotas: 

 

Rota 01 – Veículo com capacidade mínima de 20 lugares: 
 

MANHÃ - saída próximo ao Centro de Apoio Educacional, passando pela residência de 
Roberto Friedrich, André Jauer, até a residência de Romildo Witter. Retornando do mesmo, até 

as residências de Antônio Carlos Puss, Flávio Mallmann, Auri Rauch, Ivan Kuster, Romai 
Simon, Alcides Ranno, pela estrada travessa de Sérgio Tasso, até a Escola Estadual e a Escola 
Municipal Herrmann Meyer. 
 

MEIO DIA - saída da Escola Herrmann Meyer, passando pela Escola Estadual, pela 

estrada travessa de Sérgio Tasso, pelas residências de Alcides Ranno, Romai Simon, Ivan Kuster, 
Auri Rauch, Flávio Mallmann, Antônio Carlos Puss, Rogério Witter, até Letícia Bombana. 
Retornando até a residência de Edgar Klan, André Jauer, Roberto Friedrich, Escola Municipal 
Pingo de Gente, até a Escola Estadual. 

 



TARDE - saída da Escola Pingo de Gente, Escola Estadual, pela estrada travessa de 

Sérgio Tasso, pelas residências de Alcides Ranno, Romai Simon, Ivan Kuster, Auri Rauch, 
Flávio Mallmann, Antônio Carlos Puss, Rogério Witter, até Letícia Bombana. Retornando, 
passando pela residência de Edgar Klan, André Jauer até Roberto Friedrich.  
 

Total: 68 (sessenta e oito) Km. 
 

ROTA 2 – Veiculo com capacidade mínima de 15 lugares: 
 

MANHÃ – Partindo da residência de Laurício Bitelo, passando por Alencar Martinelli, 
Adenir König, Odirlei Iauer, Edemar Rauch, Vanderlei da Silva, Márcio Geppert, Delmar Kuster, 
Edmar Holz, Dilvo Ranno, Escola Estadual, até a Escola Municipal Herrmann Meyer. 
 

MEIO DIA - Saída da Escola Municipal Herrmann Meyer, passando pela Escola Estadual, 

residência do Dilvo Ranno, Laurício Bitelo, Alencar Martinelli, Adenir König, Odirlei Iauer, 
Edemar Rauch, Vanderlei da Silva, Márcio Geppert, Delmar Kuster, Edmar Holz, Escola 
Estadual, até a Escola Municipal Pingo de Gente. 
 

TARDINHA - Saída da Escola Municipal Pingo de Gente, passando pela Escola Estadual, 
residência do Lauricío Bitello, Adenir König, Odirlei Iauer, Vanderlei da Silva, Márcio Geppert, 
até a Escola Estadual. 
 

Total: 42 (quarenta e dois) Km. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA - Do Preço 
 

O preço da contratação por quilômetro da Rota 1 é fixado em R$ 3,20 (três reais e vinte 
centavos), já para o quilômetro percorrido na Rota 2  o preço é de R$ 2,89 (dois reais e oitenta e 
noive centavos), pagáveis até o dia 10 de do mês subsequente ao da prestação dos serviços, após 
a apresentação das notas fiscais correspondentes, relativo ao número de viagens realizadas por 
cada veículo, em cada trajeto.  

 
CLÁUSULA TERCEIRA - Da Vigência 
 

O contrato vigorará, a partir da data de sua assinatura, por um período de 90 (noventa) 

dias, podendo ser rescindido de forma antecipada e unilateral, pela CONTRATANTE, diante do 
interesse público e nos termos dos artigos 78 e 79 da Lei Federal 8.666/93. 



CLÁUSULA QUARTA - Das obrigações da CONTRATADA 
 

A CONTRATADA obriga-se: 
 
I - Observar a legislação trabalhista e previdenciária quanto ao pessoal empregado nos serviços de que 
trata este contrato de prestação de serviço de transporte escolar, sem qualquer ônus à CONTRATANTE; 
 
II - Arcar com encargos trabalhistas, fiscais (ICMS e outros), previdenciários, comerciais, tributários, 
tarifas, fretes, seguros, transporte, materiais, combustível, motorista habilitado, mão-de-obra, peças, 
responsabilidade civil e outros resultantes do contrato, bem como os riscos atinentes à atividade, inclusive 
quaisquer despesas, que venham a incidir no período de contratação; 
 
III - Cumprir fielmente o contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas; 

 
IV - Transportar os alunos, ida e volta, nos trajetos descritos na cláusula primeira, de forma a permitir-lhes 
a frequência escolar, nos horários em que estejam matriculados; 

 
V - Indenizar terceiros e a Administração, por prejuízos ou danos, decorrentes de dolo ou culpa, durante a 
execução do contrato; 

 
VI - Assumir todas as responsabilidades inerentes à sua atividade como empresa de transporte escolar, 
inclusive despesas decorrentes de eventuais acidentes, abrangendo danos pessoais, multas e outros que 
venham a ocorrer no horário de transporte escolar, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer 
responsabilidade ou indenização; 

 
VII - As despesas de qualquer natureza, oriundas da manutenção dos veículos locados, tais como 
combustível, seguro, licenciamento, são de inteira responsabilidade da CONTRATADA; 

 
VIII - O veículo deverá ter motorista habilitado e estar regularizado para a prestação dos serviços ora 
contratados, obedecendo a todas as disposições da legislação Federal, Estadual e Municipal, aplicáveis à 
espécie; 

 
IX - Arcar com todas as despesas necessárias à execução do objeto contratado; 

 
X - Prestar toda e qualquer informação sobre a prestação dos serviços; 

 
XI - Responder pela qualidade, quantidade, validade, segurança e demais características dos serviços, bem 
como as observações às normas técnicas. 

 
 



XII - Informar  à Secretaria Municipal de Educação, qualquer mudança de endereço, telefone ou outros. 

 

CLÁUSULA QUINTA - Da Multa 
 

Fica estabelecida a multa para o caso de descumprimento de qualquer cláusula, do 

equivalente a uma viagem por cada item descumprido. 
 

CLÁUSULA SEXTA - Das Despesas 
 

As despesas decorrentes desta contratação correrão por conta da dotação orçamentária 
própria. 
 
 

CLÁUSULA SÉTIMA - Do foro 
 

Fica eleito o Foro da Comarca de Constantina, para dissolução de qualquer litígio 
decorrente da presente contratação. 
 

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 14 dias do mês de fevereiro de 2017. 
 
 
 

 
____________________________________  ______________________________ 

          JAIME EDSSON MARTINI                                ALMIRO WERCHAUSER TASSO 
                 CONTRATANTE          CONTRATADA 
  
 
TESTEMUNHAS: 
 
 

1) ___________________________   2) _____________________________ 
     


